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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Verlenging Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins
inzake de bemiddelingsprocedure in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties,
voortvloeiend uit het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot
de jeugdcriminaliteit;
2. Brandweer Meetjesland . - Goedkeuren zonale verdeelsleutel dotatie voor de periode 2015-2020;
3. Netwerk Meetjesland. - Goedkeuren statuten en convenant/overeenkomst en aanduiden
gemeentelijke vertegenwoordigers;
4. Gemeentelijk basisonderwijs. - Goedkeuring schoolreglement omvattende 1. Pedagogisch
project, 2. Schoolreglement en 3. infobrochure;
5. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van het invoeren van een verkeersregeling ter hoogte van het kruispunt van de
Leemweg (N455) – voorrangsweg - met de Eerstestraat/Celiekerkweg – gewestweg en
gemeenteweg;
6. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van het invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat, Blekkersdijk (tussen de
Veldstraat en de Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 3,5 ton;
7. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de zonering van het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins;
8. Aankoop tafels en stoelen voor ’t Kan10tje. - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze;
9. Aankoop 2 dranghekwagens. - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze;
10. Aanleggen van watergreppels in de Maagd van Gent - Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze;
11. Vaststellen van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2014.
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
12. Verkavelingsvergunning voor serviceflats aan het Godshuis.
13. Snelheidsbeperkende maatregelen op de omleiding van, en in de onmiddellijke nabijheid van de
wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat.
14. Zwaar verkeer uitsluiten op N456 doortocht Watervliet ?
15. Aanwezigheid ambtenaar met handtekeningbevoegdheid in Watervliet.
16. Postpunt Watervliet.
17. Scheve elektriciteitspalen in de Calusstraat.
18. Weghalen haagje tussen fietspad en rijweg in de Sint-Jansstraat.
19. ’t Kan10tje.

20. Toelagen kermissen – periode van uitbetaling.
21. Spreekuren Wijkagenten Politie - wijziging.
22. Motie m.b.t. de intentie van de gemeente om een traject op te starten fusies.
--------------Eerste voorwerp: Verlenging Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de
gemeente Sint-Laureins inzake de bemiddelingsprocedure in het kader van de Gemeentelijke
Administratieve Sancties, voortvloeiend uit het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale
regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.06.2009 waarbij de samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak
van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, wordt goedgekeurd, verlengd bij
gemeenteraadsbeslissing ddis. 16.09.2010, 22.09.2011, 25.10.2012 en 19.09.2013;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst slechts één jaar geldig is en moet
verlengd worden;
Gelet op de mail dd. 17.06.2014 waarbij ons een nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd
overgemaakt. Volgende wijzigingen werden aangebracht aan de bestaande overeenkomst:
1. Aangezien de forfaitaire toelage van de federale staat onvoldoende werd, zal een forfaitair
bedrag van 25 euro per dossier doorgerekend worden, maar dit slechts voor de dossiers
waarin beide partijen toestemmen om in te gaan op de bemiddelingsprocedure;
2. De stad Gent heeft een verzekering afgesloten aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid.
De bijdrage voor deze verzekering wordt mee verrekend in het forfaitair bedrag van 25 euro
per dossier;
3. De overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd.
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 Administratieve
Sancties. – Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente SintLaureins in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking
tot de jeugdcriminaliteit”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Sint-Laureins in het
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de
jeugdcriminaliteit, zoals in bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan volgende diensten:
- Politiezone Meetjesland Centrum, Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
- Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische Aangelegenheden, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent
- Stadhuis Gent, Juridische Dienst en Kennisbeheer, Mevr. Drieke Derudder, Botermarkt 1, 9000
Gent.
--------------Tweede voorwerp: Brandweer Meetjesland – goedkeuren zonale verdeelsleutel dotatie voor de
periode 2015-2020.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de brief van de prezoneraad Brandweer Meetjesland dd. 14.05.2014 betreffende de
zonale verdeelsleutel dotatie gemeentebesturen;
Gelet op het uittreksel uit de registers van de prezoneraad dd. 26.03.2014 betreffende het
bepalen van de zonale verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties;
Gelet op het uittreksel uit de registers van de prezoneraad dd. 30.04.2014 betreffende de
samenstelling van de begrotingscommissie;

Overwegende dat de zonale verdeelsleutel voor het bepalen van de jaarlijkse dotatie van de
gemeente Sint-Laureins aan Brandweer Meetjesland door de prezoneraad werd vastgesteld op een
percentage van 5,07%;
Gelet op de wet van 15 mei 2007, gewijzigd door de wet van 3 augustus 2012, betreffende de
organisatie van de diensten van de civiele veiligheid;
Gelet op het KB van 2 februari 2009, art 8, 2° dat de hulpverleningszone Meetjesland
afbakent;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de in het bijzonder de artikelen
28, 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: “Brandweer Meetjesland –
goedkeuren zonale verdeelsleutel dotatie voor de periode 2015-2020”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De zonale verdeelsleutel voor het bepalen van de jaarlijkse dotatie van de gemeente aan de
Brandweer Meetjesland wordt goedgekeurd voor een percentage van 5,07% voor een periode van 6
jaar (2015-2020).
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van prezoneraad
Meetjesland, mevrouw Ann Coopman, Dorp 1, 9950 Waarschoot en aan de financiële dienst.
--------------Derde voorwerp: Netwerk Meetjesland – goedkeuren statuten en convenant/overeenkomst en
aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19.06.2014 betreffende streekwerking – eindrapport
overlegorgaan Meetjesland: goedkeuring;
Gelet op de gecoördineerde statuten Netwerk Meetjesland, (voorheen Streekplatform+)
goedgekeurd in de Algemene Vergadering dd. 16.12.1995 en laatst gewijzigd op 30.06.2014;
Gezien de aanduiding van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen gekoppeld wordt
aan een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de gemeente aan Netwerk Meetjesland, werd een
convenant/overeenkomst uitgewerkt die op voorhand duidelijk het financieel engagement van de
gemeente vastlegt voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze overeenkomst kwam tot stand op voorstel
van het burgemeestersoverleg dd. 05.07.2014. Via deze overeenkomst verbindt de gemeente zich tot
de betaling van een jaarbijdrage voor de kalenderjaren:
- 2015: 0,80 euro x aantal inwoners per 01.01.2014
- 2016: 0,80 euro x aantal inwoners per 01.01.2015
- 2017: 0,80 euro x aantal inwoners per 01.01.2016
Gelet op de brief dd. 11.07.2014 betreffende de hersamenstelling van de bestuursorganen van
de vzw Netwerk Meetjesland (voorheen Streekplatform+) met de vraag om, als de gemeente akkoord
gaat met de gewijzigde statuten, volgende vertegenwoordigers aan te duiden:
- een effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente aan te duiden in de algemene
vergadering uit één van de politieke fracties die deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen
- een kandidaat adviserend lid aan te duiden uit één van de politieke fracties die geen deel
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;
- uit de bovenstaande effectieve of adviserende leden, die deel uitmaken van de gemeenteraad,
een effectieve vertegenwoordiger aan te duiden namens de gemeente, in de raad van bestuur;
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 28, 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: “Netwerk Meetjesland – goedkeuren
statuten en convenant/overeenkomst”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers:
A) Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van de effectieve vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van Netwerk Meetjesland:

De fracties Samen en N-VA stellen Johan Francque, schepen, voor als effectieve
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van Netwerk Meetjesland;
17 leden nemen deel aan de stemming;
17 stembriefjes worden in de bus gevonden;
Johan Francque, schepen bekomt 17 ja-stemmen;
Overwegende dat Johan Francque de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
heeft bekomen,
B) Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een kandidaat adviserend lid in de
algemene vergadering van Netwerk Meetjesland:
De fractie CD&V stelt Martine Cools, raadslid, voor als kandidaat adviserend lid in de Algemene
vergadering van Netwerk Meetjesland;
17 leden nemen deel aan de stemming;
17 stembriefjes worden in de bus gevonden;
Martine Cools bekomt 17 ja-stemmen;
Overwegende dat Martine Cools de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
heeft bekomen,
C) Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
in de Raad van Bestuur van Netwerk Meetjesland:
De fracties Samen en N-VA stellen Franki Van de Moere, burgemeester, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Netwerk Meetjesland;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor als gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van
bestuur van Netwerk Meetjesland;
17 leden nemen deel aan de stemming;
17 stembriefjes worden in de bus gevonden;
Franki Van de Moere bekomt 17 ja-stemmen;
Overwegende dat Franki Van de Moere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gecoördineerde statuten Netwerk Meetjesland, gewijzigd door de Algemene Vergadering
van 30.06.2014, worden goedgekeurd.
Art.2.- Het convenant/overeenkomst tussen de gemeenten en Netwerk Meetjesland wordt
goedgekeurd, houdende concrete afspraken met betrekking tot de gemeentelijke jaarbijdrage voor de
jaren 2015, 2016 en 2017;
Art.3.- Johan Francque, schepen, wonende te Sint-Jansstraat 54, 9982 Sint-Laureins, wordt
aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering Netwerk Meetjesland.
Art.4.- Martine Cools, Raadslid, wonende te Blekkersdijk 6, 9988 Sint-Laureins, wordt aangeduid als
kandidaat adviserend lid in de algemene vergadering Netwerk Meetjesland.
Art.5.- Franki Van de Moere, burgemeester, wonende te Hellenpolder 1, 9988 Sint-Laureins), wordt
aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Netwerk Meetjesland.
Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Netwerk Meetjesland, Oostveldstraat 91,
9900 Eeklo en aan de financiële dienst.
--------------Vierde voorwerp: Gemeentelijk basisonderwijs. Goedkeuren schoolreglement omvattende
1. Pedagogisch project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen, bevoegd voor onderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.06.2012 waarbij het schoolreglement voor de
gemeentelijke basisschool Sint-Laureins wordt goedgekeurd;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure)
goedgekeurd op datum.28.06.2012 aan actualisatie toe is;
Gelet op het voorliggend schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement
en infobrochure;
Overwegende dat de wijzigingen aan het schoolreglement betrekking hebben op:

- Het vroegtijdig instappen van een kleuter in de lagere school heeft een advies nodig van de
klassenraad.
- Tuchtprocedures: een leerling kan tijdelijk of definitief uitgesloten worden uit de school na
advies van de klassenraad.
- De ouders hebben inzage in de leerlingengegevens van hun eigen kind.
Gelet op de besprekingen tijdens de personeelsvergadering dd.17.06.2014;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van de schoolraad dd. 20.05.2014;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Bijzonder Onderhandelingscomité
dd. 20.05.2014;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2
april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende
participatie op school;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende
schoolveranderen in de loop van het schooljaar ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001
betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002
betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende
lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de
engagementsverklaring in het basisonderwijs ;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing,
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het
basisonderwijs ;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, dankt de schepen voor de uitvoerige
toelichting en beklemtoont dat het luik “zorg en gelijke kansenbeleid” in de infobrochure goed werd
uitgewerkt. Zij formuleert nog volgende opmerkingen:
- 1.2. Raden – de juiste benaming is “participatieraden”;
- 1.2.1. de Schoolraad - samenstelling en bevoegdheden zijn vermeld. Ze vraagt om dit op
identieke wijze uit te werken voor 1.2.2. en 1.2.5.;
- voorstel om inhoudstafel toe te voegen, de pagina’s te nummeren en de pagina’s bij de
inhoudstafel te vermelden.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen, is ermee akkoord dat de aanvullingen worden
aangebracht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijk basisonderwijs –
Schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure. - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het schoolreglement omvattende pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure van
de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins, wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het schoolreglement wordt door de directeur bij de eerste inschrijving van de leerling en nadien
bij elke wijziging overhandigd aan de ouders die ondertekenen voor kennisname.
Art.3.- Het schoolreglement is van toepassing met ingang van 01.09.2014.

Art.4.- Het bestaande schoolreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
28.06.2012, wordt opgeheven.
Art.5.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de directie van
de Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins.
--------------Vijfde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een verkeersregeling ter hoogte van het
kruispunt van de Leemweg (N455) – voorrangsweg - met de Eerstestraat/Celiekerkweg –
gewestweg en gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat er al meermaals verkeersongelukken gebeurd zijn op het kruispunt van de
Eerstestraat/Celiekerkweg met de Leemweg (N455);
Overwegende dat de politie tijdens een overleg op 15.04.2014 heeft voorgesteld om, in
afwachting van een herinrichting van het kruispunt, de bestaande voorrangsregel met verkeersborden
B1 te vervangen door stopborden B5, en een snelheidsbeperking tot 50km/u in te voeren op de
gemeentewegen ter hoogte van het kruispunt;
Overwegende dat de voorgestelde snelheidsbeperking wordt opgenomen in een apart
aanvullend reglement betreffende het snelheidsbeleid in de gemeente;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het positief advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 11.08.2014 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement voor het kruispunt van de Leemweg en de Eerstestraat /
Celiekerkweg;
Gelet op het positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 01.09.2014 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement;
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;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gewestweg en gemeentewegen betreft;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie meldt dat het voorstel van beslissing
slechts een voorlopige oplossing biedt en vraagt om het kruispunt structureel aan te pakken. Zij
verwijst hiervoor naar een verantwoordingsnota “Ontsluiting lokale KMO-zone” van 01.03.2011 waarin
wordt vermeld: “Het kruispunt N 455 – Eerstestraat is momenteel ruim gedimensioneerd en geschikt
voor de beoogde verkeersafwikkeling.(…) Belangrijker aspect is de zichtbaarheid: de uitzichthoeken in
de zuidoost-oksel van het kruispunt worden beperkt door de voorraadstapel op het belendende
landbouwperceel. Het vrijmaken van de uitzichtdriehoeken is aangewezen.” Volgende aanpassingen
worden aangegeven als zinvol:
- Verlichtingspalen aan de buitenbocht plaatsen, als visuele geleiding langs de N455 (positief
gevolg is dat dan ook het fietspad op die plaats verlicht wordt)
- Garanderen van voldoende uitzichtdriehoeken door de veevoederopslagstapel in de zuidoost-oksel van het kruispunt te verplaatsen, verder weg van het kruispunt.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de aangeboden oplossing
een voorlopige maatregel is en dat er in de toekomst naar een structurele oplossing zal gezocht
worden.
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

verkeersregeling ter hoogte van het kruispunt van de Leemweg (N455) – voorrangsweg – met de
Eerstestraat / Celiekerkweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Ter hoogte van het kruispunt Eerstestraat / Celiekerkweg met de Leemweg (N455) –
voorrangsweg – wordt een verkeersregeling met stopborden ingevoerd. Deze verkeersregel wordt als
volgt aangeduid:
- Een verkeersbord B5 (stoppen en voorrang verlenen) in de Eerstestraat aan het kruispunt met
de Leemweg, zowel rechts als links van de rijbaan, gecombineerd met een stopstreep.
- Een verkeersbord B7 (aankondiging van het verkeersbord B5 op 150m) in de Eerstestraat op
150m ten oosten van het kruispunt met de Leemweg.
- Een verkeersbord B5 (stoppen en voorrang verlenen) met onderbord M9 (kruisen van fietsers in
twee rijrichtingen) in de Celiekerkweg aan het kruispunt met de Leemweg, zowel rechts als
links van de rijbaan, gecombineerd met een stopstreep.
- Een verkeersbord B7 (aankondiging van het verkeersbord B5 op 150m) in de Celiekerkweg op
150m ten westen van het kruispunt met de Leemweg.
Art.2.- Het signalisatieplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.3.- 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.
--------------Zesde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een inrijverbod in de Veldstraat,
Blekkersdijk (tussen de Veldstraat en de Bellekensstraat) en Calusdijk, voor voertuigen
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de smalle Veldstraat al jaren hinder ondervindt van zwaar verkeer, dat de
voetpaden kapot rijdt bij het kruisen van andere voertuigen;
Overwegende dat de Bellekensstraat/Christoffelpolder/Heistraat naar voor werd geschoven als
alternatieve route voor het zwaar verkeer van en naar Boekhoute, om de Veldstraat te ontlasten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2012 waarbij het ontwerp betreffende het
verbreden van de Bellekensstraat werd goedgekeurd;
Overwegende dat de aanpassingswerken aan de Bellekensstraat werden afgewerkt, en dat het
zwaar verkeer momenteel over een meer geschikte route beschikt om vanaf de N456 de Blekkersdijk
te bereiken;
Overwegende dat ook de Calusdijk te smal is om voor zwaar verkeer, en dat het aangewezen is
om het vrachtverkeer hier te weren;
Overwegende dat het zwaar verkeer dat momenteel de Calusdijk gebruikt, kan omgeleid
worden langs de Preutelstraat en de Clara Verheyestraat;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum hierover op 15.04.2014;
Overwegende dat de Politiezone adviseert om het inrijverbod voor zwaar vervoer aan te duiden
met zonale borden ZC21T;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het positief advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 04.08.2014 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement voor de Veldstraat;
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 artikel 2.37;
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 3 april 2009;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen zowel gemeentewegen als gewestwegen
betreft;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende bedenkingen:
- Uitgezonderd plaatselijk verkeer is niet opgenomen in het ontwerp van gemeenteraadsbeslissing
maar was wel geadviseerd door de politie tijdens het overleg dd. 15.04.2014.
- In hetzelfde overleg dd. 15.04.2014 wordt vermeld dat het verkeer vanuit Nederland de
Kloosterstraat zou nemen. Gezien de aanwezigheid van een kleuterschool en mogelijks een nieuwe
verkeersdrempel is dit niet wenselijk. Dit is niet opgenomen in het ontwerp van
gemeenteraadsbeslissing;
- In het ontwerp van gemeenteraadsbeslissing is in de Calusstraat geen melding gemaakt van
signalisatie dat het zwaar vervoer zich dient af te wikkelen via de Ketterijstraat naar Kerselarenhoek;
- Er is ook geen signalisatie voorzien vanuit Bentille-dorp hoe het zwaar vervoer zich dient af te
wikkelen.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie concludeert dat gezien het ontwerp
van reglement niet sluitend is, niet kan goedgekeurd worden.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, is akkoord om deze punten mee te nemen en om
dit agendapunt te verdagen naar een volgende gemeenteraad.
De gemeenteraad is hiermee eenparig akkoord.
--------------Zevende voorwerp: Het aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de zonering van het snelheidsbeleid in de
gemeente Sint-Laureins
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gezien er aan het ontwerp van besluit, zoals elk raadslid kon raadplegen op Sentedoc nog
aanvullingen zijn toegevoegd, bezorgt hij aan de raadsleden een nieuw ontwerp van
gemeenteraadsbeslissing;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2014 betreffende het principieel akkoord tot
invoering van een snelheidsregime volgens de zonering 30-50-70: 30km/u in de schoolomgevingen,
50km/u. in de bebouwde kommen en plaatselijk waar dat nodig is, en daarbuiten 70km/u.;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, goedgekeurd op 24.02.2011, dat in verband met het
snelheidsregime op ons grondgebied het volgende bevat (p. 31-32):
“Met de afbakening van de variabele zones 30 in de schoolomgeving van de verschillende kernen,
heeft Sint - Laureins al een aanzet gegeven tot structurele herinrichting van deze kernen tot
verblijfsgebied. In de meerjarenplanning zijn herinrichtingsplannen opgenomen, om in de volgende
jaren systematisch de verkeer- en ruimtelijke kwaliteit van Sint - Laureins te verbeteren. In het GRS
zijn daarvoor richtinggevende concepten opgenomen.
Samenhangend met de wegencategorisering en de hiervoor beschreven inrichtingsprincipes dienen
tevens de wenselijke snelheidsregimes per wegcategorie aangegeven te worden.
- hoofdwegen: 120 km/u
- primaire wegen: 90 km/u of 70 km/u
- secundaire wegen70 km/u buiten de bebouwde kom (90 km/u in een aantal uitzonderlijke
gevallen) en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- lokale wegen: 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom
- 30 km/u: schoolomgevingen en afgebakende zones
Indien een nieuwe federale verkeerswet voorziet dat een algemeen principe van 70 km/u zal worden
ingevoerd (i.p.v. een algemeen principe van 90km/u nu) dan zal de gemeente Sint - Laureins dit beleid
volgen. De Vlaamse Overheid is reeds geruime tijd voorstander van een algemene invoering van 70
km/u.
De huidige afbakening van de bebouwde kommen zal worden uitgebreid tot de volledige kern van de
(deel)gemeenten. Volgende lokale aanpassingen worden voorgesteld:
- in Sint-Laureins; Moershoofde tot aan de Nederlandse grens (in Nederland is vanaf hier de
zone 60 van toepassing), Vlamingstraat tot Groeneweg, Groeneweg, Comer - Graafjansdijk
tot Hoogstuk, Hoogstuk, Poortwachter, Comercaatsweg tot Goochelaarsstraat,
- Goochelaarsstraat tot Comercaatsweg , Caatsweg,
- Sint-Margriete: Sint-Margrietestraat tot aan de Molenkreekstraat,

- Bentille: wijk Warande, Graafjansdijk en Bisdomstraat.
Op de Mariapolderdijk vanaf de Lathouwerstraat en de Ketterijstraat, Mollekot en Calusdijk, Maagd
van Gent in Watervliet wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u.
Voor de wegen buiten de bebouwde kom streeft de gemeente naar een integrale zone 70 regeling (als
algemene regel in het Vlaams Gewest) op alle wegen omwille van de functie die deze wegen in het
fietsroutenetwerk hebben.”
Overwegende dat het aangewezen is om ten behoeve van de verkeersveiligheid op het
volledige grondgebied van Sint-Laureins buiten de bebouwde kommen een algemene
snelheidsverlaging tot 70km/u in te voeren, aangezien er nog steeds geen wijziging in die zin is
gebeurd van de verkeerswet;
Gelet op het overleg met de gemeentes Kaprijke, Assenede, Maldegem en Eeklo, de
politiezone Meetjesland Centrum en het Agentschap Wegen en Verkeer op 10 april 2014, waarop
werd geconcludeerd dat een grote gemeentegrensoverschrijdende zone 70 niet wenselijk is, maar dat
elke gemeente best een eigen zone 70 afbakent;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2012 van de gemeente Kaprijke, betreffende de
zonering van het snelheidsbeleid tot de afbakening van zones 30, bebouwde kommen en zones 70;
Overwegende dat de N434 deels op grondgebied Kaprijke, deels op grondgebied Sint-Laureins
ligt, en dat de Moerstraat (N434) niet kon worden opgenomen in de gemeentelijke zone 70 van
Kaprijke zonder een gemeentegrensoverschrijdende afbakening;
Overwegende dat de gemeente Kaprijke zich per mail van 20.08.2014 akkoord heeft verklaard
met een snelheidsbeperking tot 70km/u tussen de bebouwde kom van Bentille en de gemeentegrens
met Eeklo, niet door middel van een gemeentegrensoverschrijdende zone 70, maar met
verkeersborden C43 die worden herhaald na elk kruispunt;
Overwegende dat de gemeentewegen Hellenpolder en Heistraat gelegen zijn op het
grondgebied Sint-Laureins maar te dicht bij de gemeentegrens met Assenede liggen om de borden
voor de zone 70 op het eigen grondgebied te kunnen plaatsen, en dat daarom op deze wegen een
snelheidsbeperking tot 70km/u wordt ingevoerd door middel van borden C43;
Overwegende dat de afbakening van de zones 30 schoolomgeving zoals vastgelegd in de
aanvullende reglementen van 26.05.2005 en 27.10.2006 kan behouden blijven;
Overwegende dat in alle verkavelingen met wegenis en in overige doodlopende straten een
zone 30 wordt ingevoerd;
Overwegende dat de Kantijnstraat werd heraangelegd als woonerf, waarin een
snelheidsbeperking geldt van 20km/u.;
Overwegende dat de afbakening van alle bebouwde kommen zoals vastgelegd in de recentste
aanvullende reglementen kan behouden blijven, met uitzondering van de bebouwde kom van Bentille,
waar een begrenzing in de Cocquytpolderdijk noodzakelijk is, aangezien de begrenzing van de
bebouwde kom op Kaprijks grondgebied is gewijzigd (namelijk een verplaatsing van Kerselaarstraat
1A naar Kerselaarstraat 3), en waar de begrenzing in de Moerstraat en de Sint-Jansstraat wordt
aangepast aan de bestaande bebouwing;
Overwegende dat de bestaande snelheidsbeperkingen tot 50km/u buiten de bebouwde
kommen behouden blijven (Maagd van Gent, Mariapolderijk, Calusdijk, Sint-Jan), en dat er bijkomend
een snelheidsbeperking tot 50km/u. wordt ingevoerd in de Blekkersdijk-Calusdijk, en in de
Eerstestraat-Celiekerkweg ter hoogte van het kruispunt met de N455;
Gelet op het snelheidsplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op de volgende nog geldige aanvullende reglementen met betrekking tot het
snelheidsregime:
- Aanvullend reglement van 25.08.1958 betreffende de invoering van een snelheidsbeperking
van 50km/u in de Dorpsstraat, de Vlamingstraat en de Leemweg
- Artikel 1 van het Gemeentelijk aanvullend reglement van 10.05.1979 houdende regeling van het
verkeer op de gemeentewegen (betreffende de afbakening van de bebouwde kom van
Waterland-Oudeman)
- Gemeentelijk aanvullend reglement van 10.05.1979 houdende regeling van het verkeer binnen
de gemeente Sint-Laureins – Afbakening bebouwde kom van de gemeente (Sint-Laureins,
Watervliet, Sint-Jan-in-Eremo (Bentille) en Sint-Margriete)
- Aanvullend reglement op de gemeentewegen van 06.05.1999 betreffende de invoering van
snelheidsbeperkende maatregelen in Moershoofde, vanaf kruispunt Vlotweg tot Nederlandse
grens
- Aanvullend reglement van 27.05.2004 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70km/u op 150 meter
voor de voetgangersoversteekplaats op het kruispunt N456-N434

- Aanvullend reglement van 26.05.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9982
Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo) en te 9970 Kaprijke.
- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9981
Sint-Laureins (Sint-Margriete). Gewestweg.
- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9980
Sint-Laureins. Gewestweg en gemeenteweg.
- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van twee variabele schoolomgevingen zone 30 te 9980
Sint-Laureins en te 9988 Sint-Laureins (Watervliet). Gemeentewegen
- Aanvullend reglement van 06.07.2006 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Waterland-Oudeman
- Aanvullend reglement van 24.04.2008 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 70km/u op de N456
(Ketterijstraat) vanaf kilometerpunt 25,5 tot aan het verkeersbord bebouwde kom en vice
versa
- Aanvullend reglement van 22.01.2009 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 50km/u in de
Mariapolderdijk vanaf de N456 tot aan de Lathouwersstraat en vice versa
- Aanvullend reglement van 24.03.2011 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 50km/u in de SintJansstraat van huisnummer 99 tot het huisnummer 105 en vice versa
- Aanvullend reglement van 30.06.2011 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Sint-Laureins, Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo (Bentille)
- Aanvullend reglement van 01.03.2012 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een snelheidsbeperking tot 50km/u in
de Maagd van Gent, 50km/u in de Calusdijk en 70km/u in het Mollekot
- Aanvullend reglement van 18.04.2013 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Waterland-Oudeman
Overwegende dat alle eerder goedgekeurde aanvullende reglementen betreffende het
snelheidsbeleid zullen worden opgeheven, en overgenomen in 1 overkoepelend reglement
betreffende het snelheidsbeleid in Sint-Laureins;
Gelet op het positief advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 04.09.2014 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement;
Gelet op het telefonisch positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 04.09.2014
over het ontwerp van huidig aanvullend reglement;
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 artikel 2.37;
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 3 april 2009;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181, en
248 tot en met 260;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen zowel gewestwegen als gemeentewegen
betreffen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie heeft volgende bedenkingen:
- Wij hebben de principebeslissing van 20.02.2014 mee goedgekeurd maar vragen ons af of deze
invoering van het snelheidsbeleid de meest geschikte manier van werken is.

- Zijn de borden reeds aangeleverd en wanneer zullen ze geplaatst worden, welke zijn de afmetingen
en wat is de kostprijs?
- Art. 10 van het reglement somt alle gemeenteraadsbeslissingen op die zullen worden opgeheven.
Tussen de periode van de goedkeuring van dit reglement en plaatsen van deze borden is er een grijze
zone, waarin de politie geen overtredingen kan vaststellen. Daarom stellen wij voor om het artikel 10
te schrappen.
- Al die borden in het straatbeeld zullen niet esthetisch zijn, er zullen minstens 40 borden nodig zijn en
het kostenplaatje zal zeer hoog zijn.
- In het goedgekeurde mobiliteitsplan dat de zone 70 in de gemeente zou ingevoerd worden op het
moment dat de hogere overheid het algemene principe van 70 km/u zou invoeren
De heer Franki Van de Moere antwoordt hierop:
- Verkeersveiligheid heeft veel te maken met snelheid en elke week zijn er minstens een paar klachten
van inwoners dat er te snel wordt gereden op onze wegen;
- De borden zijn nog niet aangekocht, de afmetingen zijn hem niet bekend maar zijn de wettelijke
afmetingen;
- De kostprijs wordt geraamd op + 23 000€ met een vermoedelijke korting zodat de effectieve kostprijs
+ 16 000€ zou bedragen
- Er is inderdaad een grijze zone tussen goedkeuring voorliggend reglement en opheffing van het
oude reglement en de plaatsing van de borden
Voorzitter Luc De Meyere stelt voor dat Art. 10 pas in werking zou treden vanop het moment
dat de Art.1 tem 9 in werking zijn getreden. De CD&V-fractie is akkoord met deze formulering.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Het aanvullend reglement inzake de
politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de zonering van
het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Een woonerf met een snelheidsbeperking tot 20km/u wordt ingevoerd met de volgende
afbakening:
- Kantijnstraat:
o Kantijnstraat 1
o Inrit Bogaard
o Kantijnstraat 33
Dit wordt afgebakend door borden F12a en F12b.
Art.2.- Een variabele schoolomgeving zone 30 regeling wordt ingevoerd rond de volgende scholen
met de volgende afbakening:
- Schoolomgeving Edward Poppe Instituut, Rommelsweg 14, 9980 Sint-Laureins:
o In de Rommelweg ter hoogte van de hoogspanningscabine nabij het kruispunt met de
Leemweg
o Rommelsweg 3
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Dorpsstraat 59 en de Gemeentelijke Basisschool, Leemweg
1, 9980 Sint-Laureins:
o Leemweg 32 (N455, kilometerpunt 5,060)
o Dorpsstraat 122 (N455, kilometerpunt 5,350)
o Dorpsstraat huisnummer 32
o Kantijnstraat 1
- Schoolomgeving Gemeentelijke Lagere School, Stee 9, 9988 Sint-Laureins (Watervliet) en de
Vrije Kleuterschool, Kloosterstraat 18, 9988 Sint-Laureins (Watervliet):
o Op het Stee ter hoogte van de hoekwoning Ketterijstraat 1
o Stee 16
o Kloosterstraat 20
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Sint-Margrietestraat 78a, 9981 Sint-Laureins (SintMargriete):
o Sint-Margrietestraat 60 (N455, kilometerpunt 11,444)
o Sint-Margrietestraat 109 (N455, kilometerpunt 11,675)
- Schoolomgeving Vrije Basisschool, Moerstraat 2, 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo):
o Sint-Jansstraat, aan de kerk
o Moerstraat 123, 9970 Kaprijke (N434, kilometerpunt 7,3)
o Bentillestraat 6 (N434, kilometerpunt 7,57)

Dit wordt afgebakend door een variabel verkeersbord F4a gecombineerd met een verkeersbord A23,
en een vast verkeersbord F4b.
Art.3.- Een vaste zone 30 regeling wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- de Turflaan (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit het Nieuwbedelf
- het Beukenhof (Sint-Laureins): bij beide toegangen vanuit de Smissestraat
- de Leopoldlaan (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit de Vlamingstraat en bij de toegang vanuit
de Kantijnstraat
- de Bogaard (Sint-Laureins): bij de toegang vanuit de Kantijnstraat
- Ter Schure (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang vanuit de Sint-Jansstraat
- de Warande, de Roterij en de Vlasbloem (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang naar de
Warande vanuit de Bisdomstraat (ter hoogte van huisnummer 49A) en bij de toegang naar de
Vlasbloem vanuit de Bisdomstraat
- de Vlasgaard (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang vanuit de Bentillestraat
- de Jeronymus Lauwerijnstraat (Watervliet): bij de toegang vanuit de Kloosterstraat
- de Burgemeester Van de Keerestraat (Watervliet): bij de toegang vanuit de Ketterijstraat
- de Munte (Watervliet): bij de toegang vanuit de Molenstraat
- de ventweg (éénrichtingsverkeer) langs de Molenstraat N456 (Watervliet): bij de toegang aan
huisnummer 136 en bij de uitrit aan huisnummer 116
Dit wordt afgebakend door een vast verkeersbord F4a, en een vast verkeersbord F4b.
Art.4.- De grenzen van de bebouwde kommen worden als volgt afgebakend:
- Bebouwde kom Sint-Laureins:
o Moershoofde 56
o De straat in het verlengde van de Doornstraat (op Nederlands grondgebied) ter
hoogte van de landsgrens
o Vlotweg 1
o Moershoofdeweg 6
o Moershoofde 9
o Rommelsweg: 50m voor kruispunt Smissestraat komende van Moershoofdeweg
o Smissestraat 16
o Leemweg 89 (N455)
o Vlamingstraat 88 (N455)
o Comercaatsweg 31
o Goochelaarstraat 13
o Caatsweg 4
o Nieuwbedelf 20m voor kruispunt Rommelsweg komende van de Vaakweg
- Bebouwde kom Watervliet:
o Kloosterstraat 40
o Ketterijstraat 39 (N456)
o Calusstraat 13
o Molenstraat 108 (N456)
o Veldstraat 38
- Bebouwde kom Bentille:
o Sint-Jansstraat 87
o Zonnestraat 1
o Kerselarenhoek 13
o Moerstraat 26 (N434)
o Cocquytpolderdijk 13
- Bebouwde kom Sint-Margriete:
o Sint-Margrietestraat 25 (N455)
o Molenkreekstraat 1
o Hontseindestraat 66
o Sint-Margrietestraat 106 (N455)
- Bebouwde kom Waterland-Oudeman:
o Kerkstraat: ter hoogte van de woning nr. 51
o Zeestraat: 50m voor het verkeersplatform op de kruising met de Kerkstraat
o Zeestraat: ter hoogte van de woning nr. 8
o Zandstraat: ter hoogte van de woning nr. 2A
o Nieuwstraat: ter hoogte van de woning nr. 51

o Watervlietsesteenweg: ter hoogte van de woning nr. 33
o Appelstraat: ter hoogte van de woning nr. 9
Dit wordt aangeduid door borden F1a en F3a.
Art.5.- Een zone 50 regeling wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- Maagd van Gent (Watervliet):
o In de Blekkersdijk 125m voor het kruispunt met Muizenhol, komende vanuit Watervliet
o In Muizenhol, ter hoogte van huisnummer 1
o In de Barbarapolder, tegen het kruispunt met de Maagd van Gent
o Maagd van Gent 65
- Blekkersdijk en Calusdijk (Watervliet)
o Blekkersdijk 25
o Calusdijk 2
o In de Blekkersdijk 100m voor het kruispunt met de Bellekensstraat, komende vanuit
de richting Boekhoute
o In de Bellekensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Blekkersdijk
Dit wordt aangeduid door borden ZC43 en ZC45.
Art.6.- Een snelheidsbeperking tot 50km/u. wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- Mariapolderdijk (Watervliet):
o Kruispunt met de Ketterijstraat (N456)
o Kruispunt met de Lathouwersstraat
- Sint-Jansstraat (Sint-Jan-in-Eremo):
o Sint-Jansstraat 99
o Sint-Jansstraat 103
- Eerstestraat / Celiekerkweg ter hoogte van het kruispunt met de Leemweg (N455), enkel in de
richting van de Leemweg:
o Eerstestraat 200m ten oosten van het kruispunt met de Leemweg (N455)
o Celiekerkweg 200m ten westen van het kruispunt met de Leemweg (N455)
Dit wordt aangeduid door borden C43 en C45.
Art.7.- Een snelheidsbeperking tot 70km/u. wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- N434 Lege Moerstraat, Moerstraat, Hoogte (Sint-Laureins):
o Moerstraat 26 (N434)
o Grens Eeklo
- Heistraat – Hellenpolder (Watervliet):
o Heistraat 4
o Hellenpolder 17
Dit wordt aangeduid door borden C43 en C45.
Art.8.- Een zone 70 regeling wordt ingevoerd op alle wegen en delen van wegen die niet onder het
toepassingsgebied vallen van de artikels 1 t.e.m. 7. Op het grondgebied van de gemeente SintLaureins wordt de zone 70 als volgt afgebakend:
- aan de grens met Nederland op de Vuilpanstraat ter hoogte van Vuilpanstraat 4
- aan de grens met Nederland op de Langeweg
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat (nabij Hontseindestraat 92)
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat ter hoogte van Hontseindestraat 129
- aan de grens met Nederland op de Hontseindestraat (deel Hontseindestraat in het verlengde
van huisnummer 107)
- aan de grens met Nederland op de Kruispolderstraat
- aan de grens met Nederland op de Sint-Margrietestraat (N455)
- aan de grens met Nederland op de Sint-Livinuspolder
- aan de grens met Nederland op de Vluchtelingenstraat
- aan de grens met Nederland op de Rovershoek, waar die overgaat in het Nederlandse
Goedleven
- aan de grens met Nederland op de Rovershoek, waar die overgaat in de Nederlandse
Krakeeldijk
- aan de grens met Nederland op de Zandstraat
- aan de grens met Nederland op de Molenstraat (N456)
- aan de grens met Nederland op Mollekot

- aan de grens met Nederland op Vrijen Dijk aan het kruispunt met de Nederlandse
Timmermansweg
- aan de grens met Nederland op Barbarapolderdijk aan het kruispunt met de Nederlandse
Patientieweg
- aan de grens met Assenede op de Maagd van Gent ter hoogte van de Maagd van Gent 24
- aan de grens met Assenede op de verbindingsweg tussen het Muizenhol en Kerkenhofstede
- aan de grens met Assenede op de Noorddijk
- aan de grens met Assenede op de Sint-Jorispolderdijk
- aan de grens met Assenede ter hoogte van Hellenpolder 17
- aan de grens met Assenede op de Christoffelpolder ter hoogte van Hellenpolder 4
- aan de grens met Assenede op de Braamdijk
- aan de grens met Assenede op de Ketterijstraat (N456) ter hoogte van de Ketterijstraat 73
- in de Brouwersweg ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Goochelaarstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Kruiskenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoogte (N434)
- in de Eerstestraat ter hoogte van het kruispunt met de Lege Moerstraat (N434)
- aan de grens met Eeklo op de Wautersweg ter hoogte van het kruispunt met Ziedelingen
- aan de grens met Eeklo op de Rode Handstraat
- aan de grens met Eeklo op de Kleine Boterhoek ter hoogte van Kleine Boterhoek 13
- aan de grens met Eeklo op de Leemweg (N455)
- aan de grens met Eeklo op de Kochuytstraat
- aan de grens met Maldegem op Celiebrug
- aan de grens met Maldegem op Celie
- aan de grens met Maldegem op de Vaakweg
- aan de grens met Maldegem op Middeldorpe
- aan de grens met Maldegem op de Vlotweg
- telkens bij het uitrijden van de bebouwde kommen en de zones 50, zoals afgebakend in de
artikels 4 en 5
Dit wordt aangeduid door borden ZC43.
Art.9.- Het snelheidsplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.10.- De volgende aanvullende reglementen worden opgeheven van het moment dat de Art. 1 tot
en met 9 in werking zijn getreden:
- Aanvullend reglement van 25.08.1958 betreffende de invoering van een snelheidsbeperking
van 50km/u in de Dorpsstraat, de Vlamingstraat en de Leemweg
- Artikel 1 van het Gemeentelijk aanvullend reglement van 10.05.1979 houdende regeling van het
verkeer op de gemeentewegen (betreffende de afbakening van de bebouwde kom van
Waterland-Oudeman)
- Gemeentelijk aanvullend reglement van 10.05.1979 houdende regeling van het verkeer binnen
de gemeente Sint-Laureins – Afbakening bebouwde kom van de gemeente (Sint-Laureins,
Watervliet, Sint-Jan-in-Eremo (Bentille) en Sint-Margriete)
- Aanvullend reglement op de gemeentewegen van 06.05.1999 betreffende de invoering van
snelheidsbeperkende maatregelen in Moershoofde, vanaf kruispunt Vlotweg tot Nederlandse
grens
- Aanvullend reglement van 27.05.2004 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70km/u op 150 meter
voor de voetgangersoversteekplaats op het kruispunt N456-N434
- Aanvullend reglement van 26.05.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9982
Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo) en te 9970 Kaprijke.
- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9981
Sint-Laureins (Sint-Margriete). Gewestweg.
- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van een variabele schoolomgeving zone 30 te 9980
Sint-Laureins. Gewestweg en gemeenteweg.

- Aanvullend reglement van 27.10.2005 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg inzake het invoeren van twee variabele schoolomgevingen zone 30 te 9980
Sint-Laureins en te 9988 Sint-Laureins (Watervliet). Gemeentewegen
- Aanvullend reglement van 06.07.2006 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Waterland-Oudeman
- Aanvullend reglement van 24.04.2008 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 70km/u op de N456
(Ketterijstraat) vanaf kilometerpunt 25,5 tot aan het verkeersbord bebouwde kom en vice
versa
- Aanvullend reglement van 22.01.2009 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 50km/u in de
Mariapolderdijk vanaf de N456 tot aan de Lathouwersstraat en vice versa
- Aanvullend reglement van 24.03.2011 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van een snelheidsbeperking tot 50km/u in de SintJansstraat van huisnummer 99 tot het huisnummer 105 en vice versa
- Aanvullend reglement van 30.06.2011 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Sint-Laureins, Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo (Bentille)
- Aanvullend reglement van 01.03.2012 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een snelheidsbeperking tot 50km/u in
de Maagd van Gent, 50km/u in de Calusdijk en 70km/u in het Mollekot
- Aanvullend reglement van 18.04.2013 inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de wijziging van de afbakening van de bebouwde kom
te Waterland-Oudeman
Art.11.- 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.
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door mevrouw Claudine Bonamie, schepen, een toelichting gegeven over de
werking van de opdrachthoudende vereniging in 2013.
--------------Achtste voorwerp: Aankoop van tafels en stoelen voor ’t Kan10tje - goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor jeugd;
Overwegende dat de aankoop van 20 tafels en 120 stoelen nodig is voor ’t Kan10tje in Bentille,
zodat verschillende verenigingen er gebruik van kunnen maken;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop van tafels en
stoelen voor 't Kan10tje” een bestek met nr. TD/749/b2014-18 werd opgemaakt door de gemeentelijke
jeugddienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1: 20 klaptafels en 2 transportwagens
- Perceel 2: 120 stapelstoelen en 1 transportwagen
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop van tafels en stoelen
voor 't Kan10tje” wordt geraamd op €4.898,00 excl. btw of € 6.200,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2014, op budgetcode 0750-00/240000/IE-72 (actie GBB-CBS) en dat de financiering gebeurt met
eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden) en artikel 26, §1, 3°, c;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, artikels 248 tot
en met 260 en artikel 181;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop van tafels en stoelen voor ’t
Kan10tje – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.-Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. TD/749/b2014-18 en de raming voor de
opdracht met als voorwerp “Aankoop van tafels en stoelen voor 't Kan10tje”, opgesteld door de
jeugddienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€4.898,00 excl. btw of € 6.200,00 incl. 21% btw;
Art.2.-Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.-De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode
0750-00/240000/IE-72 (actie GBB-CBS).
Art.4.- Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Negende voorwerp: Aankoop van 2 dranghekwagens - goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat de gemeente 2 dranghekwagens wenst aan te kopen ter vervanging de oude
wagens. De bestaande wagens hebben een hoge laadvloer, de nieuwe dranghekwagens worden
voorzien van een lage laadvloer. De bestaande dranghekkens worden op de nieuwe wagens
geplaatst, de opstelling van de dranghekkens blijft zoals op de oude wagens omwille van de vorm van
de hekkens;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop 2 dranghekwagens”
een bestek met nr. TD/746/2014-16 werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of
€ 20.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat goedgekeurd is in het investeringsbudget van 2014;
Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 181 en 248 tot en
met 260;

De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de oude hekkens ook op de
nieuwe wagens kunnen en wat er gebeurt met de oude wagens.
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt dat de wagens aangepast zijn voor alle hekkens
en dat de oude wagens niet meer geschikt zijn voor de openbare weg.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aankoop 2 dranghekwagens –
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.-Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 736/2014/16 en de raming voor de
opdracht “Aankoop 2 dranghekwagens”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.
Art.2.-Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met het krediet goedgekeurd
in het investeringsbudget van het dienstjaar 2014.
Art.4.-Afschrift van dit besluit zal aan de financiële dienst worden overgemaakt.
--------------Tiende voorwerp: Plaatsen van watergreppels in de Maagd van Gent
– goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de Maagd van Gent uitgerust is met watergreppels in kasseien. Deze zijn
over gans het traject verzakt en in slechte staat. Door het zware verkeer zakken de kasseien nog
verder weg. De bewoners klagen reeds geruime tijd over wateroverlast in de putten langs de rijweg.
Fietsers klagen over een gevaarlijke, diepe greppel naast de betonverharding;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleggen van watergreppels in de Maagd van
Gent” een bestek met nr. TD/748/b2014-17 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 85.000,00 excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat dit dossier werd ingediend in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds. Met
het schrijven van 30 juli 2014 van de VLM werd medegedeeld dat de aanvraag werd goedgekeurd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden) en artikel 26, §1, 2°, a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
De heer Patrick de Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het voorliggende bestek voor het
aanleggen van watergreppels een passende oplossing.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Plaatsen van watergreppels in de
Maagd van Gent – goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.-Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/748/b2014-17 en de raming voor de
opdracht “Aanleggen van watergreppels in de Maagd van Gent”, opgesteld door de Technische
Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 85.000,00 excl.
btw.
Art.2.-Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.-De uitgave voor deze opdracht wordt gefinancierd met de trekkingsrechten in het kader van het
Vlaams Plattelandsfonds.
Art.4.-Afschrift van dit besluit zal aan de plaatselijke ontvanger F. Van de Velde worden overgemaakt.
--------------Elfde voorwerp: Vaststellen van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het
dienstjaar 2014.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Hij deelt mee dat het huidige overzicht in de toekomst sneller zal klaar zijn, bij voorkeur bij de
bespreking van het budget, zodat de aanvragen voor toelagen sneller behandeld zullen worden.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie meldt dat het jammer is dat de toelagen
aan instellingen met sociale kenmerken deels is afgeschaft. Sommige werken gemeenteoverschrijdend, waardoor bepaalde inwoners van Sint-Laureins toch geholpen worden. Voor de kleine
verenigingen was de toelage van 25€ een vorm van erkenning die nu wegvalt. Hij vraagt naar de
toelage van 7500€ voor de organisatie van de Bene Ladies Tour en meent te mogen concluderen dat
door de toekenning van de toelage deze organisatie verlieslatend is. Dit is ook het bedrag dat
overeenkomt met de toelagen aan de gemeentelijke verenigingen.
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt dat dit inderdaad het bedrag is dat aan de
organisatie van de Bene Ladies Tour is toegekend. In vergelijking met andere gemeenten die
dergelijke evenementen organiseren is dit een zeer bescheiden kostprijs.
De heer Hugo Coene, schepen, voegt toe dat de clubs wel degelijk erkenning krijgen maar het
toekennen van dergelijke kleine bedragen is een te grote administratieve kost.
De heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen, vult aan dat wat betreft de toelagen aan
instellingen met sociale kenmerken er een fonds voor sociale werken is voorzien en dat elke aanvraag
die binnenkomt zal bekeken worden.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie stelt dat op basis van de geformuleerde
opmerkingen de CD&V-fractie zich zal onthouden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke toelagen en nietverplichte uitgaven voor het dienstjaar 2014. – Nominatieve vaststelling”;
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de 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, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 onthoudingen:
Art.1.- Voor het dienstjaar 2014 wordt de lijst van de gemeentelijke toelagen en niet-verplichte
uitgaven nominatief vastgesteld als volgt:
Werkingssubsidies:
Beleidsdomein:
LEVEN

1.771.923,57

1.519.758,00
Politiediensten

0408-00/649400

643.668

Bijdrage politiezone

Brandweer

0418-00/649200

257.997

Bijdrage brandweer

Kerkbesturen

0790-00/649111

10.826

Onderwijs

0800-00/615520

1.000

0889-00/612660

12.000

0800-00/649105

1.500

0820-00/615520

350

Sociale bijstand

0907-00/649300

570.772

Overige gezinshulp

0949-00/649113

1.500

Kinderopvang

0945-00/615400

500

Opvoedingsondersteuning en

0944-00/649114

2.920

ontwikkelingssamenwerking

Bijdrage werkingskosten kerkbesturen
Receptie- en representatiekosten
Flankerend onderwijsbeleid (vrij onderwijs)
Toelage 6 oudercomités
Receptie- en representatiekosten muziekschool
Bijdrage OCMW
Geboortepremies
Werkingskost lokaal overleg kinderopvang

Toelagen aan instellingen met sociale kenmerken
300 Kruiskenshoeve
2.620 Fonds sociale werken

3.250

Toelagen voor ontwikkelingssamenwerking
1.100 11.11.11.-actie
1.100 Ontwikkelingsproject met scholen (ACT-251)
300 Plan kindje (ACT-186)
750 Fonds ontwikkelingssamenwerking

Dienstencentrum

0951-00/649115

12.500

Sociale geneeskunde

0980-00/649117

975

Dorpshuis (VZW leerwerkbedrijven)
Toelagen aan instellingen voor sociale en
preventieve geneeskunde
125 Rode Kruis Sint-Laureins
125 Rode Kruis Watervliet
125 Ziekenzorg het Noorden
600 Loge Gezond +

Beleidsdomein: WERKEN EN ONDERNEMEN
6.066,80
Nijverheid

0510-00/615400

5.316,80

Land-tuin en bosbouw

0530-00/649104

750

+

Streekplatform Meetjesland

500 Werkingstoelage landbouwraad
250 Ponykeuring
Beleidsdomein: WONEN EN BOUWEN
10.227
Overig woonbeleid

0629-00/615400

10.227

Toelagen voor huisvesting
8.154 Woonwijzer Meetjesland (ACT-110)

2.073 Sociaal verhuurkantoor

Beleidsdomein: Milieu
105.478
Overig waterbeheer

0319-00/649102

98.658

Milieu

0320-00/615400

3.820

Bijdrage aan de polders (ACT-137)

1.328 Regionaal Landschap Meetjesland
1.992 Kringwinkel
500 Werkingstoelage milieuraad
0320-00/649120

3.000

Premies grote regenwaterputten

0520-00/615520

1.500

Receptie- en representatiekosten

0520-00/615400

5.309

Beleidsdomein: Vrije tijd
130.394
Toerisme

3.559 Toelage toerisme Meetjesland
1.000 Werkingstoelage toeristische raad
750 Zwinregio (ACT-218)
Jeugd

0750-00/615400

2.850
2.500 Regionale Jeugddienst Meetjesland
350 Vereniging Vlaamse Jeugddienst

0750-00/649107

15.130

Toelagen aan jeugdverenigingen
500 Werkingstoelage jeugdraad
1.240 Jeugddag verbroederingsgemeenten (ACT-184)
2.000 Speelpleinwerking Sint-Laureins
250 KSA-VKSJ Bentille - Sint-Jan-In-Eremo
250 Jeugdhuis Opsenter
250 KLJ Sint-Margriete
250 KAJ Watervliet
300 Vervoer kampmateriaal
10.090 Toelage Min. Vl. Gem. verdeeld door jeugdraad
volgens gemeentelijk subsidieregl. (ACT-153)

Cultuur

0709-00/615520

600

0709-00/615400

1.992

0709-00/649108

20.560

Receptie- en representatiekosten
Intergemeentelijk cultuurbeleid - Comeet

1.000 Werkingstoelage cultureel adviesorgaan
Werkingstoelage beheersorg. Gemeenschaps. De
500 Meet

Toelagen voor culturele activiteiten
Erfgoedactiviteiten (o.a. open monumenten dag)
1.750 (ACT-170)
750 Vlaanderen Feest! (ACT-168)
600 Cultuurprijs (ACT-168)
500 Week amateurkunsten (ACT-168)
1.000 Bijzondere toelage - jaarlijks te bepalen (ACT-168)
Toelage aan socio-culturele verenigingen: 1.650
100 Landelijke Gilde Sint-Laureins
100 Landelijke Gilde Watervliet / Waterland-Oudeman
100 Landelijke Gilde Sint-Jan-In-Eremo
100 Landelijke Gilde Sint-Margriete
100 K.V.L.V. Sint-Laureins
100 K.V.L.V. Watervliet
100 K.V.L.V. Sint-Jan-In-Eremo
100 K.V.L.V. Sint-Margriete
100 K.V.L.V. Waterland-Oudeman
100 Femma Bentille
150 Davidsfonds
125 Gezinsbond Sint-Laureins
125 Gezinsbond Watervliet
125 Gezinsbond Sint-Jan-In-Eremo

125 Gezinsbond Waterland-Oudeman en Sint-Margriete
Toelage aan culturele verenigingen: 3.125
750 Fanfare "Sint-Michaelsband" Sint-Laureins
400 Eendragt maekt magt Watervliet
750 Nooit Gedacht Bentille
100 Zangkoor Sint-Laurentius
100 OKRA-koor Sint-Laureins
100 Gemengd koor Watervliet
100 Jeronimuskoor Watervliet
100 Vrienden van Watervliet
100 Zangkoor Sint-Jan - Bentille
100 Reynaertkoor Waterland-Oudeman
500 Toneelkring "tsat" Sint-Laureins
Werkingssubsidie socio-culturele en culturele
1.600 verenigingen
Toelage aan ontspannings- en educatieve
instellingen: 6.770
250 Plattelandsklassen
250 NatuurMilieuEducatief centrum Mondina
400 Verbroederingsgemeenten

500 Seniorenraad
175 OKRA Sint-Laureins
115 OKRA Watervliet
115 OKRA Sint-Jan-In-Eremo
115 Vereniging Gepensioneerden Sint-Margriete
115 OKRA Waterland-Oudeman
75 Senioren Landelijke Gilde - K.V.L.V.
1.000 Parochiezaal Sint-Laureins
1.000 Parochiezaal Sint-Jan-In-Eremo
2.000 Parochiezaal Waterland-Oudeman
1.000 Parochiezaal Watervliet
1.000 Parochiezaal Sint-Margriete
Feesten en
plechtigheden

0710-00/615520

20.000

0710-00/649109

18.070

Algemene receptie- en representatiekosten
Toelagen voor feestelijkheden en plechtigheden
1.250 Verzekering feestcommissies (volkskoersen)
4.500 Kermis Sint-Laureins
3.000 Kermis Watervliet
2.750 Kermis Sint-Jan-In-Eremo
2.500 Kermis Sint-Margriete
2.375 Kermis Waterland-Oudeman
750 Herdenking 1914-1918
750 Herdenking 1940-1945
80 Oudstrijders Sint-Laureins / Maldegem
40 Oudstrijders Sint-Margriete
75 V.Z.W. België-Canada

Sport

0740-00/615520

1.600

0740-00/649110

42.683

Receptie- en representatiekosten

5.200 Werkingskosten sportraad
7.500 Onderhoud voetbalvelden
Voetbalclub Sint-Laureins (2.250)
Voetbalclub Watervliet (1.750)
Voetbalclub Roal Benti-Bentille (1.750)
Voetbalclub Sint-Margriete (1.750)
2.500 Subsidie individuele sporter (ACT-245)
7.500 Organisatie BENE-ladies tour (ACT-204)
250 Burensportdienst
Gemeentelijke subsidie te verdelen door sportraad
7.540 volgens
gemeentelijk subsidiereglement
Overheidssubsidie te verdelen door sportraad
6.920 volgens
gemeentelijk subsidiereglement 'sport voor allen'
Lijst gemeentelijke sportverenigingen

Voetbalclub Sint-Laureins
Voetbalclub Watervliet
Voetbalclub Sint-Jan-In-Eremo - Kaprijke
Voetbalclub Sint-Margriete
Voetbalclub KWB Bentille "Roal Benti"
Zaalvoetbal
Volleybalclub Sint-Laureins
Volleybalclub Watervliet
Volleybalclub "De Dolfijntjes"
Ruitersclub Sint-Jan-In-Eremo
Wielertoeristen Bentille
Badmintonclub Sint-Laureins
Gezinssport Sint-Laureins
Wandelclub Roal Benti
Curve-Bowl Sint-Laureins
Joggingclub Krekenlopers

Dansschool Movimento
Overheidsimpulsubsidie voor sportverenigingen met
5.273 jeugdwerking te verdelen door sportraad volgens
subsidiereglement
Voetbalclub Sint-Laureins
Voetbalclub Sint-Jan-In-Eremo - Bentille
Volleybal Sint-Laureins
Dansschool Movimento
Wielertoeristen Bentille
Bibliotheek

0703-00/615520

100

Receptie- en representatiekosten

Investeringssubsidies
6.000
0790-01/664000

6.000
---------------

Kerkfabriek Watervliet

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Twaalfde voorwerp:
De voorzitter deelt mee dat vooraleer we het agendapunt “Verkavelingsverguning voor serviceflats
aan het Godshuis” behandelen, de bespreking van dit agendapunt wordt geschorst, in toepassing van
Art. 19, tweede lid, 1° Huishoudelijk reglement. Hij verwijst hiervoor naar de heer Johan Francque,
schepen Stedenbouw;
Gelet op het eerste punt ingediend door de CD&V-fractie in de toegevoegde agenda, met name
“Verkavelingsverguning voor serviceflats aan het Godshuis”, waarin het volgende voorstel van besluit
wordt geformuleerd: “Het schepencollege zal de voorliggende aanvraag tot verkavelingsvergunning
niet goedkeuren” , met volgende overwegingen: "Er werd een aanvraag ingediend om op een deel van
het vroegere Godshuis, in het bijzonder de vroegere stallingen en voorliggende parking richting
Beukenhof serviceflats in te richten.
Het principe van service-flats in de nabijheid van het rustoord is zeker een lovenswaardig initiatief,
maar niet de manier waarop dit in deze aanvraag ter tafel ligt.
Vooreerst zal deze aanvraag er toe leiden dat gezien de hoogte tot 3 verdiepingen toe een grote inkijk
teweeg brengt in de tuinen en woningen van de wijk Beukenhof en dit terwijl er bijvoorbeeld op het

naastliggende speelplein en mogelijks nog op de terreinen van het rustoord plaats is om gelijkvloers
service-flats te installeren.
Vervolgens zal door het oprichten van zo een hoogbouw het beschermde monument Godshuis in de
verdrukking komen, wat wellicht op een njet van Agentschap Onroerend Erfgoed zal stuiten.
Tenslotte is er nu al een probleem op piekmomenten van tekort aan parking bij grotere evenementen
in het Godshuis, wat daardoor alleen nog maar zal vergroten omdat er parking wordt opgeofferd en
anderzijds nieuwe parkeerplaatsen zullen nodig zijn voor de residenten en hun bezoekers.
Er zijn in de buurt van het rusthuis met onder meer het vrijkomen van de politiepost en het speelplein
betere inplantingen mogelijk voor service-flats, waar bovendien de gemeente meer inpakt op heeft
dan een louter privaat initiatief.";
Gelet op het feit dat de gemeente Sint-Laureins voor de toepassing van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, een ontvoogde gemeente is;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de artikelen 4.7.12 en
volgende en specifiek artikel 4.7.18, ingevolge waarvan het College van Burgemeester en Schepenen
exclusief bevoegd is om een beslissing te nemen omtrent een aanvraag betreffende een
verkavelingsvergunning;
Gelet op het feit dat het door de CD&V geformuleerde voorstel tot besluit buiten de
bevoegdheid van de gemeenteraad valt, wordt aan de gemeenteraad vóór de behandeling van de
hoofdvraag, in toepassing van Art. 19, tweede lid, 1° Huishoudelijk reglement, gevraagd dat er niet zal
worden beslist.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, stelt voor om het “voorstel van
besluit” te wijzigen naar “bespreking”;
De voorzitter deelt mee dat over de inhoud van het agendapunt niet wordt gesproken want de
zitting is geschorst,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, meldt dat het punt is geagendeerd en
dat het kan besproken worden zonder voorstel van besluit;
De voorzitter antwoordt hierop dat hij het inderdaad heeft laten agenderen maar dat hij er niet
zelf kan over oordelen en dat het aan de gemeenteraad was om erover te beslissen en zoals het nu is
geformuleerd is dit buiten de krijtlijnen van de wet want een beslissing omtrent een verkaveling is geen
bevoegdheid van de gemeenteraad.
De voorzitter vraagt de stemming over de vraag gesteld vóór de hoofdvraag, waarvan de
bespreking is geschorst, met name dat over het eerste punt ingediend door de CD&V-fractie waarbij
het voorstel van beslissing wordt geformuleerd als volgt: “Het schepencollege zal de voorliggende
aanvraag tot verkavelingsvergunning niet goedkeuren”, er geen beslissing wordt genomen en het niet
wordt behandeld.
Gelet op het individueel stemgedrag door handopsteking van de 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
Stemmen neen: de heer Patrick De Greve, de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere,
mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen:
Enig art.- Het eerste punt ingediend door de CD&V-fractie waarbij het voorstel van beslissing wordt
geformuleerd als volgt: “Het schepencollege zal de voorliggende aanvraag tot verkavelingsvergunning
niet goedkeuren”, wordt niet behandeld en er wordt hierover door de gemeenteraad geen beslissing
genomen.
--------------Dertiende voorwerp: Snelheidsbeperkende maatregelen op de omleiding van, en in de
onmiddellijke nabijheid van de wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken op het dorp van Sint-Laureins werd voorzien in
een omleiding. Op het parcours van die omleiding wordt de maximaal toegelaten snelheid van 50
km/u. al te vaak overschreden. Door de omleiding zijn ook sluipwegen ontstaan waar de maximaal
toegelaten snelheid niet wordt nageleefd.
Vraag:

Kan het gemeentebestuur eventueel in samenspraak met de politie voorzien in maatregelen die
ervoor zorgen dat de maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u. beter wordt nageleefd teneinde
zodoende voor een meer leefbare situatie te zorgen?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, is ermee akkoord dat er te snel wordt gereden en
hij zal de politie vragen om meer controle uit te oefenen.
--------------Veertiende voorwerp: Zwaar verkeer uitsluiten op N456 doortocht Watervliet?
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In het mobiliteitsplan staat daaromtrent volgende :
- In Watervliet wenst de gemeente Sint-Laureins een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren,
waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd.
- De N456 ter hoogte van Watervliet is een route voor uitzonderlijk vervoer. Dit is momenteel nog een
louter federale bevoegdheid. De mogelijkheden voor een tonnagebeperking zullen wel worden
onderzocht naar analogie met de doortocht in Knesselare richting Beernem (ook een route voor
uitzonderlijk vervoer) waar op de N44 door AWV de nodige signalisatie is aangebracht.
Mogelijks is dit thans een Vlaamse bevoegdheid.
In Nederland is men bezig om een omleidingsweg aan te leggen rond verschillende dorpskernen en
de bestaande weg van Terneuzen naar Aardenburg om te vormen tot een weg voldoende breed voor
zwaar verkeer, dat hoofdzakelijk van de Westerscheldetunnel komt richting Belgische Kust.
Vragen :
Welke stappen heeft het schepencollege al gezet om daaromtrent overleg te plegen met AWV en met
onze noorderburen ?
Voorstel van beslissing:
- De gemeenteraad van Sint-Laureins bevestigt de intentie om een tonnagebeperking van 7,5 ton in te
voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd, behalve voor plaatselijk verkeer.
- Het schepencollege zal in overleg met AWV een overleg op gang brengen met het oog op het
doorvoeren van deze beperking, zodat bij de definitieve afwerking van de rondweg rond Ijzendijke
deze tonnagebeperking wordt ingevoerd.
- Het college zal binnen de 6 maand na heden een verslag uitbrengen op deze gemeenteraad van de
stand van zaken van dit overleg.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt dat de N456 een baan is voor
uitzonderlijk vervoer. In 2013 heeft hij een overleg gehad met de burgemeester van Sluis, waarbij
deze materie werd besproken. Zij wou eerst afwachten wat de impact van het verkeer op die nieuw
aan te leggen verbindingsweg is. Hij voegt toe dat de invoering van een tonnage beperking zeer
moeilijk is. De hele situatie is nog zeer onduidelijk. Voorzitter Luc De Meyere vraagt om op te letten
voor de verplaatsing van het sluipverkeer en dat het aangewezen is om dit te onderzoeken voor de
N455 (Sint-Margriete – Eeklo). Er wordt algemeen voorgesteld om het voorstel van beslissing als volgt
te wijzigen:
- De gemeenteraad van Sint-Laureins bevestigt de intentie om een tonnagebeperking van 7,5 ton te
onderzoeken, waardoor zwaardere vrachtwagens op het grondgebied van de gemeente worden
geweerd, behalve voor plaatselijk verkeer.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt:
“- De gemeenteraad van Sint-Laureins bevestigt de intentie om een tonnagebeperking van 7,5 ton te
onderzoeken, waardoor zwaardere vrachtwagens op het grondgebied van de gemeente worden
geweerd, behalve voor plaatselijk verkeer.
- Het schepencollege zal in overleg met AWV een overleg op gang brengen met het oog op het
doorvoeren van deze beperking, zodat bij de definitieve afwerking van de rondweg rond Ijzendijke
deze tonnagebeperking wordt ingevoerd.
- Het college zal binnen de 6 maand na heden een verslag uitbrengen op deze gemeenteraad van de
stand van zaken van dit overleg. “
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig art.- De gemeenteraad van Sint-Laureins bevestigt de intentie om een tonnagebeperking van 7,5
ton te onderzoeken, waardoor zwaardere vrachtwagens op het grondgebied van de gemeente worden
geweerd, behalve voor plaatselijk verkeer.

- Het schepencollege zal in overleg met AWV een overleg op gang brengen met het oog op
het doorvoeren van deze beperking, zodat bij de definitieve afwerking van de rondweg rond Ijzendijke
deze tonnagebeperking wordt ingevoerd.
- Het college zal binnen de 6 maand na heden een verslag uitbrengen op deze gemeenteraad
van de stand van zaken van dit overleg.
--------------Vijftiende voorwerp: Aanwezigheid ambtenaar met handtekeningbevoegdheid in Watervliet.
De gemeenteraad,
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het gemeentehuis in Watervliet is nog slechts beperkt open en vooral voor mensen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen is dat een grote hulp. Wij hebben daar altijd voor gezorgd.
Thans blijkt dat op bepaalde openingsuren er wellicht ingevolge een vervanging een ambtenaar
aanwezig is die niet over de nodige bevoegdheid beschikt voor het tekenen van bepaalde
documenten, zodat ofwel men dit moet nasturen, een week wachten of naar het gemeentehuis van
Sint-Laureins gaan.
Voorstel van beslissing:
Aan de ambtenaar die op het gemeentehuis in Watervliet of andere dienstencentra aanwezig is tijdens
de beperkte diensturen wordt bij delegatie de nodige bevoegdheid gegeven om de voorgelegde
documenten zelf te kunnen tekenen.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs antwoordt:
De reden waarom er de twee laatste maanden soms een ambtenaar aanwezig was in Watervliet die
geen bevoegdheid had om te tekenen was de verlofperiode. Bij afwezigheid van het personeelslid met
handtekenbevoegdheid gaat er een personeelslid dat geen bevoegdheid heeft. Inde toekomst willen
we bekijken of er kan gewerkt worden met een delegatiebesluit zodat de aanwezige ambtenaar in de
vakantieperiode ook bevoegdheid heeft om te tekenen.
Mevrouw Martine Cools vraagt om niet alleen tijdens verlofperiodes bevoegdheid te geven
maar dit uit te breiden naar “schoolvakanties”
Mevrouw Claudine Bonamie stelt voor om het voorstel van beslissing als volgt te wijzigen:
Aan de ambtenaar die op het gemeentehuis in Watervliet of andere dienstencentra aanwezig is
tijdens de beperkte diensturen tijdens de schoolvakanties of bij langdurige afwezigheid wordt bij
delegatie de nodige bevoegdheid gegeven om de voorgelegde documenten zelf te kunnen tekenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt:
“Aan de ambtenaar die op het gemeentehuis in Watervliet of andere dienstencentra aanwezig is
tijdens de beperkte diensturen tijdens de schoolvakanties of bij langdurige afwezigheid wordt bij
delegatie de nodige bevoegdheid gegeven om de voorgelegde documenten zelf te kunnen tekenen”.
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig art. Aan de ambtenaar die op het gemeentehuis in Watervliet of andere dienstencentra
aanwezig is tijdens de beperkte diensturen tijdens de schoolvakanties of bij langdurige afwezigheid
wordt bij delegatie de nodige bevoegdheid gegeven om de voorgelegde documenten zelf te kunnen
tekenen.
--------------Zestiende voorwerp: Postpunt Watervliet.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Met het verdwijnen van het postkantoor in Watervliet werd voor de bewoners van Watervliet en
Waterland-Oudeman in een postpunt voorzien in de Molenstraat.
Thans is er sprake dat dit postpunt daar zou verdwijnen.
Vragen:
- Is dit ook bekend bij het college ?
- Zo nee wil men daarvoor informeren bij de Post ?
- Zo ja, welke stappen heeft het college al ondernomen om tot een oplossing te komen ?
Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad vraagt dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente
Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende
gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester antwoordt hierop dat het ons bekend is dat het
postpunt in Watervliet zal verdwijnen. Op 07.07.14 heeft de gemeente zich kandidaat gesteld via de
website www.postpunt.be voor een postpunt in het Dorpshuis in Watervliet. Tot op heden hebben wij
nog geen antwoord ontvangen.
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie vraagt om deze aanvraag te herhalen
en het besluit van de gemeenteraad over te maken aan de Post.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt:
“De gemeenteraad vraagt dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de deelgemeente
Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en op de volgende
gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen en de ingediende aanvraag opnieuw herhalen.”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1. De gemeenteraad vraagt dat de Post in ieder geval voorziet in een postpunt in de
deelgemeente Watervliet en het college zal deze beslissing overmaken aan de Post en de ingediende
aanvraag dd. 07.07.2014 voor een postpunt in het Dorpshuis te Watervliet opnieuw herhalen en op de
volgende gemeenteraad daaromtrent verslag uitbrengen
Art.2. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Post, p.a. Sint-Rijkersstraat 19a, 8690
Alveringem.
--------------Zeventiende voorwerp: Scheve elektriciteitspalen in de Calusstraat.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In de Calusstraat werden de elektriciteitspalen aan de overkant van de straat gestut met grote palen
over de gracht, dit is een lelijk zicht, zeker de ongelijke manier van uitvoering.
In de gemeenteraad van 21 november 2013 stelden wij daaromtrent een aantal vragen en kregen op
een aantal antwoorden, als volgt :“De heer Franki Van de Moere, burgemeester, heeft ook opgemerkt
dat de elektriciteitspalen op een ongelijke manier zijn gestut. Op 12.11.2013 was er een overleg met
Eandis en zijn deze werken aangekaart.
Het is een tijdelijke maatregel. Het heeft te maken met de werken aan de waterloop. Deze is opnieuw
gekalibreerd. De kosten voor deze noodingreep zijn gedaan en worden betaald door Eandis.
Er wordt naar een duurzame oplossing gezocht. Een mogelijk voorstel is het ondergronds brengen
waarbij Eandis ook een deel van de kosten betaalt. Een minimale maatregel is het degelijk stutten van
de elektriciteitspalen.”
Er werd beloofd dat dit nader ging onderzocht worden en dat wij op de gemeenteraad daaromtrent
verder zouden geïnformeerd worden.
Vragen
Werd daaromtrent nog overleg gepleegd en zo ja kan ons op of voor de gemeenteraad een verslag
bezorgd worden van dit overleg.
Wanneer komt er een definitieve oplossing voor deze tijdelijke maatregel ?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen energie antwoordt hierop:
In de gemeenteraad van november 2013 werd het punt van de scheve palen reeds door jullie
aangekaart. De oorzaak is te zoeken in het verbreden van de waterloop. De scheve palen werden
door en op kosten van Eandis gekalibreerd. Maar de elektriciteitspalen zijn inderdaad op een ongelijke
manier gestut, wat een verschrikkelijk slordig en onveilig beeld geeft. Op het eerstvolgende overleg
met Eandis na die gemeenteraad werd dit probleem aangekaart en gevraagd een kostenraming te
maken voor het ondergronds brengen van de elektriciteitskabels. Het prijskaartje voor het
ondergronds brengen was aanzienlijk (101.000€). Eandis zelf wou hierin niet tegemoetkomen gezien
de ligging in landelijk gebied. Wat wel kan gebeuren is een uniforme manier van stutting van deze
palen. We gaan dit samen met Eandis bekijken voor het ganse grondgebied van Sint-Laureins. Op 1
oktober zal de rondgang plaatsvinden samen met de teamleider exploitatie van Eandis. Wij bezorgen
Eandis een overzicht van alle locaties die hiervoor in aanmerking komen. Van zodra de planning met
de locaties opgemaakt is, kunnen we dit overmaken aan de CD&V-fractie. Indien nog andere locaties,
kunnen die meegenomen worden.

De heer Bart Van de Keere meldt dat hij geen vragende partij is voor de aangeboden
oplossing voor het stutten van palen over het ganse grondgebied. Hij vindt dat:
- degene die de palen schuin gezet heeft zelf een oplossing moet zoeken;
- er een andere manier dan stutten is, de palen eventueel dieper en recht herplaatsen.
--------------Achttiende voorwerp: Weghalen haagje tussen fietspad en rijweg in de Sint-Jansstraat.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Op een bepaald deel van dit fietspad werd deze haag weggenomen en verder is ze blijven staan.
Vragen :
- Waarom werd dit weggenomen hoewel dit esthetisch toch een mooier uitzicht biedt en ook naar de
fietser toe een zekere afscherming van de rijweg ?
- Waarom werd het op de ene plaats wel weggenomen en niet in het deel dichter naar Bentille en is
het de bedoeling de haag daar te laten staan.
- Als er geen nieuwe haag in de plaats komt welke maatregelen voorziet de gemeente om voor de
fietsers een grotere veiligheid te garanderen.
- Er is een onderhoudscontract, enerzijds om het haagje onkruidvrij te houden en anderzijds om de
grasberm te maaien. Waarom is dit niet onderhouden?
De heer Franki van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop:
- De haag is nog niet volledig weggenomen door het personeel van de technische dienst wegens
andere opdrachten. Het is wel de bedoeling dat de haag volledig weggaat.
- De reden dat de haag wordt weggenomen is om de veiligheid van de fietser: bij het kruisen kunnen
zij in elkaar haken en vallen.
- Er komen katafootpalen in de berm.
- Er wordt geen verharding voorzien in de berm en er zal gras ingezaaid worden in plaats van de haag
omdat dit makkelijker te onderhouden is;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt om de aangevoerde grond
goed aan te dammen, om de graskant te klepelen en de katafootpaaltjes dichter bij elkaar te plaatsen.
--------------Negentiende voorwerp: ’t Kan10tje.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Locatie beschikt niet over een eigen huisnummer. Buren worden aangebeld door leveranciers of
personen die daar moeten zijn.
Vraag :
Locatie voorzien van een huisnummer.
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen jeugd, antwoordt hierop:
Het Kan10tje heeft een huisnummer maar dit was nog nergens aangeduid. We konden opteren voor
een brievenbus met daarop huisnummer 9. Bij navraag aan de KSA vonden zij dit niet nodig. De post
wordt namelijk bij de hoofdleider thuis bezorgd en de brievenbus zou dan ook niet geleegd worden. Er
werd deze week een nieuw groot huisnummer aan de oprit van ’t Kan10tje geplaatst.
--------------Twintigste voorwerp: Toelagen kermissen – periode van uitbetaling.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De kermiscomités klagen over het feit dat subsidies nog niet zijn uitbetaald o.a. Watervliet en Sint-Jan
Bentille.
Vraag :
Graag een verklaring zodat openstaande rekeningen kunnen betaald worden.

De heer Hugo Coene, schepen financiën, meldt dat het voorliggende agendapunt is
behandeld bij de bespreking van agendapunt 11 van deze gemeenteraad: “Vaststellen van de
gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2014”.
--------------Eenentwintigste voorwerp: Spreekuren Wijkagenten Politie - wijziging.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Via het gemeentelijk informatieblad “de vijfklank” vernemen wij dat de spreekuren van de wijkagenten
niet meer doorgaan in Watervliet en in Sint-Jan-in-Eremo. ( 2 maand na operationele toepassing ). Op
de politieraad van 10.12.14 is meegedeeld dat er een evaluatie zou gebeuren na 6 maanden.
Vraag :
Is de evaluatie gebeurd? Zo ja wat waren de resultaten van deze evaluatie?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop:
Er is een evaluatie gebeurd, waarin wordt gesteld dat er te weinig bezoekers zijn in Watervliet en in
Bentille. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan communicatiemiddelen. Daarom is er geopteerd om
nog één post open te houden in het gemeentehuis van Sint-Laureins waar alle communicatie- en
informatiemiddelen voorhanden zijn.
De heer Patrick De Greve antwoordt hierop dat het jammer is voor de dienstverlening, vooral
voor oudere mensen, dat de posten Watervliet en Bentille gesloten zijn.
--------------Tweeëntwintigste voorwerp: Motie m.b.t. de intentie van de gemeente om een traject op te
starten fusies.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
- Het evaluatierapport van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het beleid van de Vlaamse
Regering tot stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten stelt dat er zo spoedig mogelijk werk
dient gemaakt te worden van een traject naar selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid.
Lees: een impliciete verplichting voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners.
In het Vlaams regeerakkoord wordt gesteld dat vrijwillige fusies gestimuleerd worden.
- In de gemeenteraad van mei kregen wij op onze vraag naar een motie volgende antwoord
“ De heer Johan Francque, schepen, merkt op dat fusies een heel belangrijk punt zijn die eerst in de
partij moet worden besproken en waar in de toekomst kan over gediscussieerd worden.
Dit is nu een CD&V-standpunt.
Hij stelt vast dat in de vorige legislatuur de vrijwillige fusies nooit werden besproken op de
gemeenteraad. Een eventuele verplichte fusie wordt nu wel geagendeerd;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, neemt hiervan akte en zal dit punt over twee maanden opnieuw
agenderen;
-Gezien de evolutie in het dossier en zoals beloofd agenderen wij dit punt thans opnieuw en
hernemen de overwegingen van toen.
Voorstel van beslissing :
a) De gemeenteraad van Sint-Laureins neemt zelf geen initiatief om een fusie aan te gaan met
andere gemeenten, omdat er voldoende andere samenwerkingsverbanden zijn zonder dat er
sprake is van een fusie.
b) De gemeente wil voluit gaan voor het realiseren van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
het
meewerken
in
verschillende
functionele
samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten.
De heer Johan Francque, schepen, is akkoord met het voorstel van beslissing mits enkele
nuances:
a) De gemeenteraad van Sint-Laureins neemt in de huidige omstandigheden zelf geen initiatief
om een fusie aan te gaan met andere gemeenten, omdat er voldoende andere
samenwerkingsverbanden zijn zonder dat er sprake is van een fusie.
b) De gemeente wil voluit gaan voor het realiseren van voor de gemeente nuttige
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en in die omstandigheden meewerken in
verschillende functionele samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten.

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt:
“a) De gemeenteraad van Sint-Laureins neemt in de huidige omstandigheden zelf geen
initiatief om een fusie aan te gaan met andere gemeenten, omdat er voldoende andere
samenwerkingsverbanden zijn zonder dat er sprake is van een fusie.
b)De gemeente wil voluit gaan voor het realiseren van voor de gemeente nuttige
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en in die omstandigheden meewerken in verschillende
functionele samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten. “
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig art.a) De gemeenteraad van Sint-Laureins neemt in de huidige omstandigheden zelf geen
initiatief om een fusie aan te gaan met andere gemeenten, omdat er voldoende andere
samenwerkingsverbanden zijn zonder dat er sprake is van een fusie.
b) De gemeente wil voluit gaan voor het realiseren van voor de gemeente nuttige
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en het meewerken in verschillende functionele
samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten.
--------------Drieëntwintigste voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19.06.2014.
De notulen van de vergadering van 19.06.2014, 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 22.30 uur.
---------------

