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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. ICT. – Traject digitalisering. - Toelichting;
2. Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad. – Wijziging;
3. Project Dorpskernvernieuwing. – Voorontwerp riolering. - Bespreking;
4. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de regeling van het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins;
5. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de invoering van éénrichtingsverkeer op het Stee. – Gemeenteweg;
6. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de invoering van éénrichtingsverkeer in de Comercaatsweg. –
Gemeenteweg;
7. Opheffen aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de
openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt toegangsverbod in beide
richtingen in de Goochelaarstraat. – Gemeenteweg;
8. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van de plaatsing van verkeerssignalisatie in de Sint-Jansstraat. – Gemeenteweg;
9. Werking Burgemeestersoverleg in het kader van Veneco². – Toelichting;
10. Gemeentepersoneel. – Arbeidsreglement. – Wijzigen en actualiseren;
11. Vestigen erfdienstbaarheid van over- en doorgang ten voordele van Dorpsstraat 111. –
Goedkeuring opmetingsplan en ontwerp akte;
12. Reglement met betrekking tot de ticketprijs en –kortingen van de programmatie van de Culturele
Site De Meet;
13. IGS Westlede. – Algemene Vergadering 07.06.2016:
A) Kennisname verslag vergadering 01.12.2015;
B) Algemene Vergadering 07.06.2016. – Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger
14. Opdrachthoudende Vereniging IVM:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente bestuurder over de werking van de
Intergemeentelijke Vereniging in 2015;
B) Algemene Vergadering 15.06.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
15. Finiwo:
A) Verzoek om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven;
B) Algemene Vergadering 29.06.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
16. Sporttoestellen sporthal Watervliet en Sint-Laureins;
17. Ondertunneling N49/E34;
18. Onderwijs: schoolverantwoordelijken;
19. Gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW.
--------------Eerste voorwerp: ICT. – Traject digitalisering. - Toelichting.
De gemeenteraad,
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT, geeft toelichting over het project
modernisering ICT gemeente en OCMW als volgt:
1. Algemeen
Het project bestaat uit 3 delen:
a. De modernisering van de informatica infrastructuur
b. De modernisering/informatisering van de administratieve werking
c. De digitalisering van de werking van schepencollege en gemeente- en OCMW-raad
2. De modernisering van de informatica infrastructuur
a. Inhoud
(1) Leggen van een nieuwe glasvezelkabel tussen gemeente en OCMW met voldoende
capaciteit
(2) Installatie van 2 nieuwe servers die parallel als 1 geheel werken voor OCMW en
gemeente zodat de continuïteit bij panne is verzekerd
(3) Verbeteren en beveiligen van de verschillende netwerkverbindingen (bibliotheek,
Watervliet, Bentille): firewalls, switches, Wifi enz.
Dit is vooral belangrijk voor o.a. digitale bouwvergunning
(4) In een later stadium zullen de telefooncentrales en de serversoftware worden
gemoderniseerd.
b. Uitvoering
(1) Aankopen en realisatie via raamcontract Brugge, firma Schaubroeck en firma Rotsaert
(2) Timing: uitvoering tussen mei en september 2016
(3) Budget: voorzien investeringsbudget: 150.000 euro
3. De modernisering/informatisering van de administratieve werking
a. Inhoud
Het betreft hier de administratieve werking inzake:
(1) Postverwerking op digitale wijze
(2) Het plannen, het voorbereiden, het documenteren, het uitvoeren en het rapporteren
enz. van vergaderingen, in het bijzonder van de gemeente- en OCMW-raad en het
schepencollege, op digitale wijze.
b. Uitvoering
(1) Het aankopen van 2 softwarepakketten voor gemeente en OCMW, namelijk
(a) Een softwarepakket voor digitale postverdeling
(b) Een softwarepakket voor digitaal vergaderen
(2) Het implementeren van deze nieuwe werkwijze in de administratie
opleiden van het personeel
stap per stap overgaan van huidige werkwijze naar nieuwe werkmethode
(3) Timing:
(a) Aankoop: uitvoering tussen mei en september 2016
(b) Implementeren nieuwe werkmethode: 1 jaar
(4) Budget: éénmalige investeringskost: 12.000 euro en jaarlijks 7.000 euro
4.

Digitalisering van de werking van de gemeente- en OCMW-raad en schepencollege
a. Inhoud
(1)
Dit onderdeel is nauw verbonden met de nieuwe werkwijze van digitaal vergaderen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat elke deelnemer aan deze vergadering over het nodige
informaticamaterieel beschikt en dat de betrokken netwerken en Wifi aangepast zijn.
(2)
Aankoop van:
(a) Een ultralaptop Model HP EliteBook 820 G2 voor burgemeester, schepenen,
voorzitter OCMW en bepaalde leden van de administratie: 10

(b) Een Ipad Air2- 16 GB – Wifi voor de andere leden van de gemeente- en OCMWraad: 19
b. Uitvoering
(1)
Aankopen via raamcontract Brugge
(2)
Gebruikersreglement voor de politieke mandatarissen:
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gewijzigd (zie agendapunt 2)
Grote richtlijnen:
(a) De Ipads en ultralaptops zijn eigendom van de gemeente/OCMW. Ze worden
door de gemeente/OCMW in bruikleen gegeven aan de raadsleden
(b) De Ipads en ultralaptops dienen teruggeven te worden bij beëindigen mandaat,
maar een overkoop is mogelijk
(c) De overnameprijs zal bepaald worden op basis van een afschrijvingsperiode van
6 jaar voor de basisversie, berekend per maand. De gekozen opties worden niet
terugbetaald.
(d) De ICT verantwoordelijke van de gemeente/OCMW staat in voor het normale
ouderhoud en is de contactpersoon bij eventuele problemen.
(3)
Bij aankoop Ipads zijn bepaalde opties mogelijk op kosten van individu (geheugen 4G)
(4)
Timing: mei – september 2016
(5)
Budget: 10.000 euro voor mandatarissen en rest op budget informatica administratie
--------------Tweede voorwerp: Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad. – Wijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door De heer Hugo Coene, schepen van communicatie en informatie,
ICT;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 18 april
2013, in het bijzonder punt K. Vergoeding College van Burgemeester en Schepenen en
Gemeenteraadsleden, artikel 43;
Gelet op de vergadering van gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking dd.
25.11.2015 waarbij er een akkoord is over de verdere digitalisering en de aankoop van tablets voor
gemeenteraadsleden;
Overwegende dat de leden van het college van burgemeester opteren voor een laptop;
Overwegende dat het aangewezen is om dit op te nemen in het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad;
Overwegende dat het aangewezen is om afspraken te maken en de modaliteiten vast te leggen
in een gebruikersovereenkomst tablet of laptop;
Gelet op het ontwerp gebruikersovereenkomst laptop of tablet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 40;
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen en
bedenkingen:
- Is men verplicht om een tablet te nemen? Kan men verder thuis werken met de huidige laptop?
- Hij uit de bedenking dat wanneer men kiest voor bijkomende opties, de totale kostprijs van de
tablet 900 euro bedraagt. Kan men voor deze prijs geen laptop aanbieden aan de raadsleden? Een
laptop is veel gebruiksvriendelijker: beschikt over USB-poorten en men kan er een printer aan
koppelen;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat het college geopteerd heeft voor de aankoop van
Ultralaptops voor de leden van het schepencollege en voor de aankoop van Ipads voor de raadsleden,
meer bepaald de basisversie van het toestel en de al dan niet geïnstalleerde software voor een totaal
bedrag van 500 euro;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat er onderscheid gemaakt
wordt tussen raadsleden en leden van het schepencollege. De CD&V-fractie heeft liever een laptop
dan een Ipad. Als het binnen het financieel plaatje past, kunnen andere keuzes gemaakt worden en
kan men opteren voor een laptop van 500 euro en de eventuele opties zelf bekostigen;
Schepen Hugo Coene, antwoordt dat hij het zal navragen bij de ICT-deskundige en hij is bereid
om dit agendapunt te verdagen en het reglement aan te passen voor basis laptop;
Raadslid Luc Van de Vijver, vraagt tot slot nog of de verzekering, diefstal van de toestellen dekt;
Schepen Hugo Coene antwoordt dat dit het geval is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor de verdaging van het agendapunt;

Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Het agendapunt: Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad. - Wijziging, wordt
verdaagd.
--------------Derde voorwerp: Project Dorpskernvernieuwing. – Voorontwerp riolering. – Bespreking.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester, bevoegd voor
openbare werken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27.10.2011 betreffende het principieel akkoord om de
dorpskern van Sint-Laureins te vernieuwen, in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Nieuwbedelf en in
de Leemweg vanaf Dorpsstraat tot Rommelsweg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26.04.2012 waarbij bovenvermelde beslissing wordt
uitgebreid met het stuk in de Leemweg, vanaf Rommelsweg tot kruispunt Celiekerkweg/Eerstestraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 28.03.2013 waarbij:
- de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, NV Aquafin en het
gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project
dorpskernvernieuwing Sint-Laureins wordt goedgekeurd;
- NV Aquafin wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden overeenkomstig artikel 19 van de wet van
24.12.1993;
Gelet op het collegebesluit dd. 22.11.2013 waarbij het verslag van nazicht van de offertes voor
de opdracht “Project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins – Studieopdracht”, opgesteld door de
ontwerper, Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, wordt goedgekeurd en de studieopdracht wordt
gegund aan Studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo;
Gelet
op
de
gemeenteraadsbeslissing
dd.
21.01.2016
waarbij
de
opdracht
dorpskernvernieuwing te Sint-Laureins , in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Nieuwbedelf en in
de Leemweg, vanaf de Dorpsstraat tot kruispunt Celiekerkweg/Eerstestraat – principebeslissing
gemeenteraad dd. 27.10.2011 en 26.04.2012, uitgebreid wordt door toevoeging van vernieuwing
riolering in de Dorpsstraat vanaf Kantijnstraat tot Smissestraat;
Gelet op het collegebesluit dd. 06.11.2015 om een subsidieaanvraag in te dienen bij de
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, voor het bekomen van een
toelage:“Vernieuwing riolering Dorpskern Sint-Laureins met aanleg riolering Dorpsstraat tussen
Smissestraat en Nieuwbedelf”
Gelet op het schrijven dd. 09.02.2016 - ref DW/RC/lb/AELT06/117 van de Vlaamse
Milieumaatschappij, waarbij ons het besluit dd. 16.01.2016 van de Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke
rioleringen, KWZI’s en individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het tweede, derde en vierde
kwartaalprogramma 2016, wordt medegedeeld.
Overwegende dat in het subsidiëringsprogramma voor het rollend meerjarenprogramma
2016-2020 voor Sint-Laureins, volgend project is opgenomen: O216043 – Vernieuwing riolering
Dorpskern Sint-Laureins met aanleg riolering Dorpsstraat van Kantijnstraat tot Nieuwbedelf – deel
buiten de gewestweg – bedrag 479.500 euro.
Overwegende dat het voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij dient overgemaakt te
worden uiterlijk 9 november 2016.
Gelet op de voorliggende plannen voorontwerp nrs. 1.1/3,1.2/3, 1.3/3 en de bijhorende nota met
nr. 14-1, versie 25.04.2016;
Gelet op de kostenraming van het gemeentelijke deel voor een totaalbedrag van 1.855.024,38
euro (incl. BTW), als volgt:
Deel 1: gemeenteweg Dorpsstraat, sectie Kantijnstraat – Leemweg en sectie Vlamingstraat
– Nieuwbedelf: 551.142,90 euro – GIP = 75%
Deel 2: gemeenteweg Dorpsstraat, sectie Kantijnstraat – Smissestraat: 276.158,30 euro:
75% subsidie
Deel 3: gewestweg N455 Dorpsstraat tussen Vlamingstraat en Leemweg en Leemweg
tussen Dorpsstraat en Rommelsweg: 1.027.723,18 euro: 100% subsidie via lokaal pact
De cijfers van de kostenraming zijn indicatief. Op rioleringswerken moet geen BTW betaald worden.
De verlichting zal gebeuren via een module 4. De kosten voor de aanleg van de voetpaden zijn ten
laste van de gemeente en worden geraamd op ongeveer 150.000 euro.

De definitieve kostenverdeling voor de wegeniswerken zullen met AWV verder besproken en
vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt de timing voor de uitvoering
van de werken;
De burgemeester antwoordt hierop dat de riolering is opgenomen in het vierde kwartaal 2016.
Het duurt nog minstens één jaar voor de opmaak van het ontwerp en het bouwdossier. Hij vermoedt
dat de werken ten vroegste in 2018 zullen aanvangen;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V, formuleert volgende vragen:
- De afkoppeling in de Dorpsstraat: zal dit 100% zijn of maximale afkoppeling
- Is er nog mogelijkheid tot inspraak over de bovenbouw
De burgemeester antwoordt hierop:
- In de Dorpsstraat is het aaneengesloten bebouwing, 100% afkoppeling is niet mogelijk. Dit kan
enkel bij nieuwe stedenbouwkundige aanvragen
- Het is de bedoeling om een werkgroep op te richten met afgevaardigden van verschillende partijen,
waaronder de CD&V en de toeristische raad;
De gemeenteraad neemt kennis van het voorontwerp voor het aanleggen van een gescheiden
rioleringsstelsel in de Dorpsstraat tussen de Smissestraat en Nieuwbedelf en de Leemweg tussen
Dorpsstraat en de Rommelsweg.
Het dossier wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter
De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst voor het bekomen van de subsidies van het Vlaams gewest.
--------------Vierde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 betreffende de zonering van het
snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins;
Overwegende dat dit gemeenteraadsbesluit onder meer de zones 30, de bebouwde kommen,
en de zones 70 afbakent;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015, waarbij beslist werd dat
vanaf 1 januari 2017 de snelheid buiten de bebouwde kom beperkt zal zijn tot 70km/u (behalve op
autosnelwegen en waar door middel van verkeersborden C43 anders is aangegeven);
Overwegende dat dit betekent dat de eerder goedgekeurde zone 70 en de overige
snelheidsbeperkingen tot 70km/u. in de gemeente Sint-Laureins overbodig worden, en met ingang van
01.01.2017 geschrapt moeten worden uit het aanvullend reglement betreffende het snelheidsbeleid;
Gelet op het snelheidsplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het gunstig advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 15.04.2016 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen zowel gewestwegen als gemeentewegen
betreffen;
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Het aanvullend
reglement inzake de politie op het weg verkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid
van de regeling 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 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 Burgemeester Van de Keerestraat (Watervliet): bij de toegang vanuit de Ketterijstraat
- Schoolomgeving Gemeentelijke Lagere School, Stee 9, 9988 Sint-Laureins (Watervliet) en de
Vrije Kleuterschool, Kloosterstraat 18, 9988 Sint-Laureins (Watervliet), inclusief de Jeronymus
Lauwerijnstraat (Watervliet):
o Op het Stee ter hoogte van de hoekwoning Ketterijstraat 1
o Stee 16
o Kloosterstraat 30
Dit wordt afgebakend door een vast verkeersbord F4a, en een vast verkeersbord F4b.
Art.4.- Een snelheidsbeperking tot 30km/u. wordt ingevoerd met de volgende afbakening:
- de Vlasgaard (Sint-Jan-in-Eremo Bentille): bij de toegang vanuit de Bentillestraat
- de Munte (Watervliet): bij de toegang vanuit de Molenstraat
- de ventweg (éénrichtingsverkeer) langs de Molenstraat N456 (Watervliet): bij de toegang aan
huisnummer 136
Dit wordt aangeduid door borden C43.
Art.5.- 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.6.- 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.7.- 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.8.- Het snelheidsplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.9.- Met ingang van 01.01.2017 wordt het volgende aanvullend reglement opgeheven:
- Aanvullend reglement van 18.02.2016 betreffende de regeling van het snelheidsbeleid in de
gemeente Sint-Laureins
Het huidig aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg ter gelegenheid van de regeling van het snelheidsbeleid in de gemeente Sint-Laureins, treedt in
werking op 01.01.2017.
Art.10.- 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.
--------------Vijfde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van éénrichtingsverkeer op het Stee. –
Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2003 betreffende het tot stand brengen
van een schoolomgeving te 9988 Sint-Laureins, op het Stee en in de Kloosterstraat tot het nummer
20, met permanente signalisatie, creatie van poortfunctie aan schoolingang Kloosterstraat door aanleg
parkeerzones en invoeren eenrichtingsverkeer voor de school op Stee + parkeerverbod;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van 12 maart 2004,
waarin de ontvangst van het gemeenteraadsbesluit werd meegedeeld;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van 2 april 2004,
waarin werd meegedeeld dat het aanvullend regelement in zijn huidige vorm niet ter goedkeuring kan
voorgelegd worden: "In artikel 1 is sprake van een plan. Dit plan werd mij niet toegestuurd. Gelieve dit
zo spoedig mogelijk te doen, de termijn waarbinnen de minister uitspraak dient te doen zal pas een
aanvang nemen bij het verkrijgen ervan";
Overwegende dat er nooit een plan werd nagestuurd, met als gevolg dat het aanvullend
reglement nooit werd goedgekeurd;
Overwegende dat een aantal van de opgenomen verkeersborden intussen werden opgenomen
in een ander aanvullend reglement, of niet meer noodzakelijk zijn, maar dat de verkeersborden inzake
het eenrichtingsverkeer op het Stee moeten worden opgenomen in een geldig aanvullend reglement;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het gunstig advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 26-04-2016 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Het aanvullend
reglement inzake de politie op het weg verkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid
van de invoering van éénrichtingsverkeer op het Stee - gemeenteweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- Op het Stee wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op het gedeelte vanaf de Kloosterstraat
langsheen de kerk tot aan de Ketterijstraat. Dit wordt aangeduid met de volgende borden:
- een bord F19 (éénrichtingsverkeer) met onderbord M4 (fietsers in beide richtingen) ter hoogte van
de woning Stee 7
- een bord C1 (verboden toegang) met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers) bij het inrijden van het
Stee vanaf de Ketterijstraat ter hoogte van de woning Stee 16
Art.2.- Het signalisatieplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.3.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Zesde voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van éénrichtingsverkeer in de
Comercaatsweg. - Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat tijdens de wegen- en rioleringswerken in de Groeneweg en Comercaatsweg
het kruispunt in de buurt van de Comercaatsweg 3 werd aangepast, en de Comercaatsweg langsheen
de Eeklose Watergang werd versmald met de bedoeling om hier een verkeersluwe straat van te
maken;
Overwegende dat de werken zijn afgerond, en dat hier nu éénrichtingsverkeer kan worden
ingevoerd;
Overwegende dat het verkeer komende van de Vlamingstraat de Comercaatsweg kan inrijden;
Overwegende dat zich dichtbij de Vlamingstraat 2 woningen in de Comercaatsweg bevinden,
aan wie het wel wordt toegestaan terug te keren naar de Vlamingstraat, het éénrichtingsverkeer wordt
pas ingevoerd vanaf de oprit van de woning Comercaatsweg 1A;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 28.04.2016, ontvangen op
04.05.2016, over het ontwerp van huidig aanvullend reglement, waarin de volgende opmerkingen
worden gemaakt:
- Aangezien er zich na het bord F19 nog een woning bevindt, vraagt de politiezone om het
eenrichtingsverkeer te herzien en in te voeren over de volledige lengte van de straat.
- Blijft het eenrichtingsverkeer behouden voor slechts een deel van de straat, dan moet er een bord
A39 worden geplaatst.
- In het kader van de verkeersveiligheid wordt voorgesteld enkel fietsers toe te laten in beide
richtingen en geen bromfietsen.
Overwegende dat er tweerichtingsverkeer wordt behouden voor het gedeelte van de
Comercaatsweg tegen de Vlamingstraat, omdat zich daar 2 woningen bevinden die heel dicht bij de
Vlamingstraat zijn gelegen, maar dat de andere 2 opmerkingen wel worden gevolgd;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid 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 invoering van éénrichtingsverkeer in de Comercaatsweg - gemeenteweg”;

Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- In de Comercaatsweg wordt in het gedeelte langs de Eeklose Watergang éénrichtingsverkeer
ingevoerd. Verkeer in de richting van de Vlamingstraat wordt verboden. Dit wordt aangeduid met de
volgende borden:
een bord F19 (éénrichtingsverkeer) met onderbord M4 (fietsen in beide richtingen) in de
Comercaatsweg ter hoogte van de oprit naar woning Comercaatsweg 1A (150m ten oosten van
de Vlamingstraat)
een bord C31b (verboden rechts af te slaan) met onderbord M2 (uitgezonderd fietsen) in de
Comercaatsweg ter hoogte van het huisnummer 7
een bord C1 (verboden toegang) met onderbord M2 (uitgezonderd fietsen) bij het inrijden van de
Comercaatsweg ter hoogte van het huisnummer 3
een bord A39 (opnieuw verkeer in 2 richtingen) in de Comercaatsweg op 150m ten oosten van de
oprit van de woning Comercaatsweg 1A)
Art.2.- Het signalisatieplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.3.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Zevende voorwerp: Opheffen aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van een beperkt
toegangsverbod in beide richtingen in de Goochelaarstraat. – Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het aanvullend reglement van 09 mei 1996 betreffende de invoering van een beperkt
toegangsverbod in de Goochelaarstraat in beide richtingen, waarbij enkel fietsers, plaatselijk verkeer
en bromfietsen klasse A nog gebruik kunnen maken van de Goochelaarstraat, goedgekeurd door de
Staatssecretaris voor Veiligheid bij besluit van 11 juli 1996;
Overwegende dat dit beperkt toegangsverbod werd aangeduid door middel van de volgende
verkeersborden:
verkeersbord C5 aangevuld met het onderbord type IV met vermelding “uitgezonderd plaatselijk
verkeer”, geplaatst in de Goochelaarstraat ter hoogte van de kruispunten met de Dorpsstraat, de
Comercaatsweg en de Hoogte
het verkeersbord C31a, aangevuld met het onderbord type IV met vermelding “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, geplaatst in de Hoogte van het kruispunt met de Goochelaarstraat, rechts in
de rijrichting Watervliet
het verkeersbord C31b, aangevuld met het onderbord type IV met vermelding “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, geplaatst in de Hoogte ter hoogte van het kruispunt met de Goochelaarstraat,
rechts in de rijrichting Eeklo
het verkeersbord D1b, aangevuld met het onderbord type IV met vermelding “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, geplaatst in de Comercaatsweg ter hoogte van het kruispunt met de
Goochelaarstraat
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 2015 waarbij het aanvullend reglement
inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de
invoering van een beperkt toegangsverbod in de Goochelaarstraat en aangrenzende straten in beide
richtingen, werd verdaagd omdat er onduidelijkheid bestond over de gevolgen van de uitbreiding van
de toegangsbeperking voor de plaatselijke landbouwers;
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking van
25 november 2015, waarin wordt voorgesteld om in een testfase de Goochelaarstraat opnieuw open
te stellen voor alle verkeer en dit gedurende 6 maanden;
Overwegende dat de verkeerssignalisatie intussen werd verwijderd;
Overwegende dat er geen klachten werden ontvangen over de gewijzigde verkeerssituatie;
Gelet op het gunstig advies van de Politiezone Meetjesland Centrum, ontvangen op
26.04.2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;

De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt aandacht voor de veiligheid van
de fietsers. Hij stelt voor om de zijbermen op een degelijke manier te verharden;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat hij deze vraag zal
meenemen;
De voorzitter vraagt de stemming het agendapunt: “Opheffen aanvullend reglement inzake de
politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van de invoering van
een beperkt toegangsverbod in beide richtingen in de Goochelaarstraat - gemeenteweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraadsbeslissing dd. 09.05.1996 betreffende het aanvullend reglement inzake de
politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van
een beperkt toegangsverbod in beide richtingen in de Goochelaarstraat, wordt opgeheven.
Art.2.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Achtste voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van de plaatsing van verkeerssignalisatie in de SintJansstraat.
Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 oktober 1994 betreffende parkeerverbod aan de
kant van de onpare huisnummers vanaf Bentille-kerk tot Graafjansdijk;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 maart 1996 betreffende wegversmalling en
parkeerverbod in de Sint-Jansstraat, waarbij een klein deel van het gemeenteraadsbesluit van
13 oktober 1994 werd opgeheven;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2012 betreffende de plaatsing van
verkeerssignalisatie in de Sint-Jansstraat - gemeenteweg;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2012 gebeurde naar aanleiding
van een herinrichting van de Sint-Jansstraat, waarbij de aanvullende reglementen van 1994 en 1996
overbodig werden, maar niet werden opgeheven;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2012 naast voorrangsborden en
gebodsborden ook de snelheidsborden in de Sint-Jansstraat bevat;
Overwegende dat in het gemeenteraadsbesluit van 18.09.2014 betreffende de zonering van het
snelheidsbeleid alle snelheidsborden werden opgenomen in 1 reglement, en dat alle oude
aanvullende reglementen met snelheidsborden werden opgeheven;
Overwegende dat de snelheidsborden uit het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2012
daarbij over het hoofd werden gezien, maar dat ook deze bepalingen moeten worden opgeheven;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 22 november 2012 wordt hernomen, met
uitsluiting van de snelheidsborden;
Gelet op het signalisatieplan, als bijlage bij het voorliggend aanvullend reglement;
Gelet op het gunstig advies van de Politiezone Meetjesland Centrum van 29-04-2016 over het
ontwerp van huidig aanvullend reglement, waarin wordt opgemerkt dat het ontwerp verkeerdelijk de
borden D10 vermeldt, dat dit moet vervangen worden door borden D7;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Het aanvullend
reglement inzake de politie op het weg verkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid
van de plaatsing van verkeerssignalisatie in de Sint-Jansstraat - gemeenteweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- In de Sint-Jansstraat worden de volgende verkeersborden geplaatst in de richting van het
sportcentrum De Boerekreek:
- een bord F50 (fietsoversteekplaats) ter hoogte van het huisnummer 35
- een bord D7 (verplicht fietspad) ter hoogte van het huisnummer 35, rechts van het
dubbelrichtingsfietspad
- een bord B15c (zijstraat links) ter hoogte van huisnummer 47
- een bord D7 (verplicht fietspad) aan de rechterzijde van het fietspad, net voorbij de kruising
met Ter Schure
- een bord D1d (verplicht rechts van de middengeleider rijden) vooraan op de middengeleider
- een bord B17 (voorrang van rechts) net voor de kruising met de Krabbendijk
- een bord D7 (verplicht fietspad) aan de rechterzijde van het fietspad, net voorbij de kruising
met de Krabbendijk
Art.2.- In de Sint-Jansstraat worden de volgende verkeersborden geplaatst in de richting van Bentilledorp:
- een bord D7 (verplicht fietspad) aan de rechterzijde van het fietspad, net voorbij de kruising
met de Krabbendijk
- een bord D1d (verplicht rechts van de middengeleider rijden) vooraan op de middengeleider
- een bord B15f (zijstraat rechts) ter hoogte van huisnummer 60
- een bord D7 (verplicht fietspad) aan de rechterzijde van het fietspad, net voorbij de kruising
met Ter Schure
- een bord A14 (gevaarsbord drempel) met onderbord ‘75m’ ter hoogte van huisnummer 41
- een bord F87 (aanwijzing drempel) ter hoogte van huisnummer 35
- een bord F50 (fietsoversteekplaats) ter hoogte van huisnummer 35
Art.3.- In Ter Schure worden de volgende verkeersborden geplaatst:
- bij het binnenrijden van Ter Schure: een bord F45c (doodlopende straat)
- bij het uitrijden van Ter Schure: een bord B1 (voorrang verlenen) met onderbord M9 (fietsen
dwarsen in beide richtingen)
Art.4.- Het signalisatieplan dat als bijlage bij huidig aanvullend reglement is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art.5.- De volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
- Aanvullend reglement van 13 oktober 1994 betreffende parkeerverbod aan de kant van de
onpare huisnummers vanaf Bentille-kerk tot Graafjansdijk
- Aanvullend reglement van 21 maart 1996 betreffende wegversmalling en parkeerverbod in de
Sint-Jansstraat
- Aanvullend reglement van 22 november 2012 betreffende de plaatsing van
verkeerssignalisatie in de Sint-Jansstraat - gemeenteweg
Art.6.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Negende voorwerp: Werking Burgemeestersoverleg in het kader van Veneco². – Toelichting.
De gemeenteraad,
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, geeft toelichting aangaande de werking
burgemeestersoverleg in het kader van Veneco² als volgt:
Het inkantelen van het Netwerk Meetjesland binnen Veneco² zorgt voor heel wat
toekomstperspectieven op het vlak van samenwerking. De ambitie van Veneco² is om uit te groeien tot
een hedendaagse intercommunale die een antwoord kan geven op de noden van de
gemeentebesturen. Het uitzetten van een regionale werking is hier cruciaal. Veneco² ging daarom
over tot de aanwerving van een nieuwe medewerker voor streekontwikkeling.

Vanaf 1 januari startte Marieke Van Eyghem om in eerste instantie de werking van Netwerk
Meetjesland verder te zetten binnen een juridisch verantwoord kader. Voorlopig is er binnen de drie
deelregio’s van Veneco (het Meetjesland, de Leie-Scheldestreek, de Oostrand van Gent) enkel binnen
het Meetjesland zo’n streekwerking opgestart, waarschijnlijk volgen ook de andere deelregio’s.
Welke diensten kan Veneco² aanbieden?
In Vlaanderen bestaan er 11 intercommunales voor streekontwikkeling, zowat allemaal opgericht in de
jaren 80. Nagenoeg alle intercommunales zijn bij hun oprichting gestart met het aanleggen van
bedrijventerreinen, het opmaken van stedenbouwkundige plannen en het realiseren van verkavelingen
en woningen.
Vele intercommunales hebben hun dienstenaanbod ondertussen gediversifieerd en hebben er een
reeks activiteiten aan toegevoegd: natuur en milieu, mobiliteit, ICT, rencoversie, … Het begrip
streekontwikkeling kreeg een bredere inhoud. De intercommunales voor streekontwikkeling bieden die
diensten aan aan elke gemeente afzonderlijk, maar zij organiseren ook de intergemeentelijke
samenwerking en zijn dikwijls sterke spelers in hun regio.
De denkgroep adviseert dat Veneco² ook geleidelijk haar aanbod van diensten aan de gemeenten zou
uitbreiden.
Op vraag van gemeentebesturen kunnen ook nieuwe activiteiten worden opgestart.
Het is de bedoeling dat het burgemeestersoverleg een brug vormt tussen de lokale besturen en de
regio.
In de vergadering van de burgemeesters worden geen beslissingen genomen, maar wordt een
leidraad gevonden om oplossingen te vinden voor problemen die zich in meerdere Meetjeslandse
gemeenten stellen en beleidsrichtingen aan te geven voor de toekomst, afgestemd op meerdere
zoniet alle gemeenten uit de regio.
Naarmate overeenstemming wordt gevonden dat problemen zich stellen, zullen lokale mandatarissen,
mensen uit verschillende betrokken beleidsstructuren en het middenveld betrokken worden bij de
probleemstelling en het vervolgtraject.
Eerder dan een praatbarak is het de bedoeling concrete zaken aan te pakken.
Ondertussen is al een eerste thema aangekaart, namelijk is er een behoefte om een
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) op te richten. Onze schepen van ruimtelijke
ordening is bij deze vergadering aanwezig geweest.
Het is de bedoeling dat de verslagen van het burgemeestersoverleg gecommuniceerd worden aan de
beleidsvoerders van de verschillende deelnemende Meetjeslandse gemeenten.
Er kan altijd contact met de burgemeester opgenomen worden als er een
gemeentegrensoverschrijdend probleem of een visie op bepaalde facetten van streekwerking wil
aangekaart worden.
--------------Tiende voorwerp: Gemeentepersoneel. – Arbeidsreglement. – Wijzigen en actualiseren.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 31.05.2012 waarbij het arbeidsreglement van het
statutair, contractueel en gesubsidieerd contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente
Sint-Laureins, wordt goedgekeurd, gewijzigd op 19.06.2014;
Overwegende dat ingevolge de wijzigingen aan de Rechtspositieregeling – goedgekeurd door
de gemeenteraad op 17.03.2016 en wetswijzigingen, dient het arbeidsreglement te worden
geactualiseerd en gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Arbeidsreglement. – Actualiseren en wijzigen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het arbeidsreglement van het statutair, contractueel en gesubsidieerd contractueel personeel
tewerkgesteld binnen de gemeente Sint-Laureins, goedgekeurd door de gemeenteraad op
31.05.2012, wordt gewijzigd en geactualiseerd.
Art.2.- De aanpassingen worden overgemaakt aan volgende diensten:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Toezicht op de Sociale Wetten – Directie
Gent West, Savaanstraat 11/002, 9000 Gent

-

FOD Sociale Zekerheid – Sociale Inspectie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/002, 9000 Gent
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Toezicht op het Welzijn op het Werk,
Ketelvest 26/002, 9000 Gent
Art.3.- Aan elk personeelslid worden de aanpassingen overgemaakt.
--------------Elfde voorwerp: Vestigen erfdienstbaarheid van over- en doorgang ten voordele van
Dorpsstraat 111. – Goedkeuring opmetingsplan en ontwerp akte.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen van Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend op 20 januari 2016, voor
het verbouwen van het handelspand met woning gelegen in de Dorpsstraat 111 te 9980 Sint-Laureins,
tot 4 sociale woongelegenheden;
Overwegende dat bij de vergunning van meergezinswoningen steeds wordt opgelegd dat op
het eigen terrein evenveel parkeerplaatsen of garages moeten worden ingericht als er
woongelegenheden zijn;
Overwegende dat in dit geval enkel parkeerplaatsen kunnen worden ingericht in de achtertuin
van het pand, en dat er op vandaag geen rechtstreekse toegang aanwezig is tot de openbare weg;
Overwegende dat er op vandaag wel een gedoogde doorgang is naar een zijdelingse toegang
van de woning over het aanpalend domein, eigendom van de gemeente Sint-Laureins, namelijk de
toegangsweg naar het kerkhof;
Overwegende dat de bouwheer vragende partij is om 4 parkeerplaatsen in te richten in de
achtertuin van het pand Dorpsstraat 111, een poort te plaatsen in zijn bestaande tuinmuur, het
bestaande hek naar het kerkhof achteruit te plaatsen, en recht van over- en doorgang te krijgen over
de gemeentelijke eigendom;
Overwegende dat het gemeentebestuur zich hier principieel mee akkoord kan verklaren,
aangezien de verbouw tot 4 sociale woongelegenheden bijdraagt aan de realisatie van het
gemeentelijk Bindend Sociaal Objectief, en aangezien de gevraagde aanpassingen ter hoogte van de
toegangsweg naar het kerkhof een beperkte impact hebben, echter op voorwaarde dat alle kosten
hieraan verbonden ten laste zijn van de eigenaar van Dorpsstraat 111;
Gelet op de intentieverklaring tussen de eigenaar van Dorpsstraat 111 en het Sociaal
Verhuurkantoor Meetjesland, ondertekend op 11 maart 2016, voor het in sociale verhuur nemen van
4 woongelegenheden;
Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert Ermé Van Hyfte op
20 februari 2016, waarin de strook voor erfdienstbaarheid wordt uitgemeten en afgeschetst;
Gelet op de ontwerp akte, opgesteld door notaris Karel D'Aubioul en ontvangen op
20 april 2016, voor het vestigen van een erfdienstbaarheid van over- en doorgang op de strook
bepaald in het opmetingsplan;
Overwegende dat de ontwerp akte voorziet dat de erfdienstbaarheid wordt toegekend voor
onbepaald termijn, maar dat het gemeentebestuur de erfdienstbaarheid steeds kan worden
herroepen, op voorwaarde dat de noodzaak tot herroeping wordt gemotiveerd en gebeurlijk wordt
vergoed;
Overwegende dat er geen bezwaren zijn om over te gaan tot het aanvaarden van de vestiging
van de erfdienstbaarheid van over- en doorgang;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42,43,181 en 248
tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat de erfdienstbaarheid
toestaan, een voordeel betekent voor een privé persoon. De gemeente moet het algemeen belang
bewaken.
Er zouden daar sociale woningen opgericht worden. Er is geen enkele garantie dat die daar effectief
zullen komen.
De inkomsten zijn volledig voor de privé personen. De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend.
In de akte is niet opgenomen dat de eigenaars verplicht worden om sociale woningen op te richten en
er is ook geen bepaling opgenomen dat door de eigenaars van het heersend erf een jaarlijkse
vergoeding dient betaald te worden aan de gemeente voor het gebruik van de erfdienstbaarheid.
Er is al een “gedoogzaamheid”.
Het is een kleine moeite om in de akte de verplichting op te nemen tot oprichten van sociale
woningen;

De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat dit reeds jaren gedoogd is geweest.
De erfdienstbaarheid is inderdaad een voordeel voor de eigenaars. Er zou een overeenkomst bestaan
met het Sociaal Verhuurkantoor. De oprichting van sociale woningen is zeer goed voor de realisatie
van ons sociaal bindend objectief;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt om dit agendapunt te verdagen
tot er meer duidelijkheid komt;
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt dat er momenteel een gedoogde
erfdienstbaarheid bestaat. Hij is geen voorstander om de erfdienstbaarheid te koppelen aan de
oprichting van sociale woningen.
Het project is gelegen op de hoek Vlamingstraat/Dorpsstraat. Daar zijn regelmatig parkeerproblemen.
Vier woongelegenheden zorgen voor minstens vier voertuigen die dan op eigen terrein kunnen
parkeren en niet in de Dorpsstraat. Dit is vooral voordelig voor de gemeente. Hij vraagt om dit punt
niet te verdagen en er over te stemmen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Vestigen erfdienstbaarheid van overen doorgang ten voordele van Dorpsstraat 111. – Goedkeuring opmetingsplan en ontwerp akte”
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, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- De vestiging van een erfdienstbaarheid van over- en doorgang ten voordele van de eigenaars
van het pand Dorpsstraat 111, 9980 Sint-Laureins, wordt aanvaard.
Art.2.- Het opmetingsplan voor het vestigen van de erfdienstbaarheid van over- en doorgang wordt
goedgekeurd.
Art.3.- De ontwerp akte tot vestiging van de erfdienstbaarheid van over- en doorgang wordt
goedgekeurd.
Art.4.- Alle kosten inzake de vestiging van de erfdienstbaarheid zijn volledig ten laste van de
eigenaar van het pand Dorpsstraat 111, 9980 Sint-Laureins.
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om te verschijnen bij het
verlijden van de akte.
Art.6.- Een voor eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de eigenaar van het
pand Dorpsstraat 111, en aan Karel D'Aubioul, geassocieerd notaris, Onteigeningsstraat 3,
9060 Zelzate.
--------------Twaalfde voorwerp: Reglement met betrekking tot de ticketprijs en –kortingen van de
programmatie van de Culturele Site De Meet.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Robert Soberon, schepen bevoegd voor cultuur;
Overwegende dat het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum jaarlijks de gemeentelijke
programmatie van de culturele site De Meet opstelt;
Overwegende dat voor de voorstellingen binnen deze programmatie een ticketprijs wordt
vastgelegd;
Overwegende dat het opportuun is voor het bepalen van de ticketprijs, een reglement met
betrekking tot de ticketprijzen en –kortingen van de programmatie de culturele site De Meet wordt
opgesteld;
Overwegende dat het reglement is opgemaakt om te laten zien aan welke goedkope en
democratische prijzen men de voorstellingen kan bijwonen;
Gelet op de bespreking van het reglement door het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum op 4 april 2016;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat gedurende de voorbije
periode van vier jaar opvalt dat het aantal aanwezigen daalt. Dit reglement is een eerste maatregel.
Misschien moeten andere zaken bekeken worden;
De heer Robert Soberon, schepen, antwoordt hierop dat andere maatregelen worden bekeken,
zoals een advertentie in een weekblad om de voorstellingen beter te promoten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Reglement met betrekking tot de
ticketprijs en –kortingen van de programmatie van de culturele site De Meet”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Het volgende reglement wordt goedgekeurd:
Artikel 1: BASISTICKETPRIJS VOOR VOLWASSENENVOORSTELLINGEN
Artikel 1.1: Basisticketprijs
De basisticketprijs voor volwassenenvoorstellingen geprogrammeerd in de culturele site De Meet
bedraagt:
- Voorverkoop (VVK): minimum € 8 en maximum € 18
- Aan de kassa (ADK): minimum € 10 en maximum € 20
Artikel 1.2: Berekening basisticketprijs
De basisticketprijs voor deze tickets worden op volgende manier berekend:
Totale kostprijs / 100 zittende toeschouwers
Totale kostprijs / 200 staande toeschouwers
De totale kostprijs wordt berekend door de opsomming van kostprijs van de artiest (incl. BTW), de
catering en SABAM.
Een commissieloon kan wel in rekening gebracht worden in de basisticketprijs.
Artikel 1.3: Kortingen
Per persoon en per voorstelling gelden volgende kortingen:
Aan de kassa (ADK):
basisticketprijs
Voorverkoop (VVK):
basisticketprijs - €2
-12-jarigen:
VVK of ADK : 2
-26-jarigen:
VVK of ADK -€2
Mensen met een beperking:
VVK of ADK -€2
+60-jarigen:
VVK of ADK -€1
Groepstarief:
VVK of ADK -€2
Klein ABOnnement (2 voorstellingen): -€1
Groot ABOnnement (4 voorstellingen): -€2
Artikel 1.4: Voorwaarden kortingen
• Kortingen kunnen met elkaar gecombineerd worden tenzij anders vermeld.
• Bij de reservatie recht op korting vermelden.
• Op het moment van reservatie/aankoop ticket effectief –Xj of +Xj zijn. Dit kan gecontroleerd
worden aan de kassa.
• Het groepstarief geldt per voorstelling en niet over de voorstellingen heen. Een groep bestaat
uit minimum 10 personen.
Artikel 2: BASISTICKETPRIJS VOOR KINDERVOORSTELLINGEN
Voor Kids@DeMeet geldt een vaste ticketprijs waarop kortingen niet van toepassing zijn. Voorverkoop
is hier ook gelijk aan verkoop aan de kassa.
Per persoon en per voorstelling gelden volgende prijzen:
-16-jaar:
€5
+16-jaar:
€8
Indien wordt voorzien dat de kinderen De Meet niet kunnen verlaten zonder begeleiding, wordt dit
toegepast 15 minuten voor en 15 minuten na de voorstelling, wordt in begeleiding voorzien en wordt
dit vermeld bij de aankondiging van de activiteit.
Vanaf 3 kinderen (-16j) van 1 gezin wordt een korting aangeboden van 1 euro per kind.
Artikel 3: BASISTICKETPRIJS VOOR FILMVOORSTELLINGEN
Voor Movies@DeMeet geldt een vaste ticketprijs waarop kortingen niet van toepassing zijn.
Voorverkoop is hier ook gelijk aan verkoop aan de kassa.
Per persoon en per voorstelling gelden volgende prijzen: €2
Artikel 4: AFWIJKINGEN
Afwijken van de berekening van de basisticketprijzen zoals in art. 1.2, kan (zowel + als -):
• In functie van de uitkoopsom en kostenraming
• In functie van cultuurparticipatie
o Investeren in een laagdrempelig programma
o Investeren in een toegankelijk programma voor kansengroepen
• In functie van gemeenschapsvorming
o Investeren in ontmoeting
• In functie van samenwerking

De Meet kan een samenwerking aangaan met andere organisaties, verenigingen,
adviesraden… in functie van het realiseren van de doelstellingen bepaald in het
beleidsplan. Ticketprijzen worden in onderling overleg met de verschillende partners
bepaald en kunnen afwijken van bovenstaande tarieven.
Afwijkingen moeten door het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en het Schepencollege
goedgekeurd worden.
Artikel 5: GRATIS TICKETS VOOR VOLWASSENEN-, KINDER- EN FILMVOORSTELLINGEN
Volgende personen hebben recht op gratis tickets bij volwassen-, kinder- en filmvoorstelling:
• Vrijwilligers:
o peter of meter
o op voorhand doorgegeven vrijwilligers bar en zaal
• Begeleiders bij jeugdverenigingen (per 8 kinderen, 1 begeleider gratis)
• Begeleiders van mensen met een beperking
• Begeleiders in het jeugdwerk (per 5 kinderen, 1 begeleider gratis)
• Vrijkaarten te winnen
Artikel 6: TICKETVERKOOP
Artikel 6.1: VVK en ADK
Tickets in voorverkoop kunnen gereserveerd worden via demeet@sint-laureins.be of via 09/218.76.40.
Bij de reservatie moet het recht op korting vermeld worden.
Betaling van de tickets dient te gebeuren tot en met het weekend voorgaande aan de voorstelling. De
werkweek nadien worden de tickets via mail verstuurd of worden deze aan de kassa klaargelegd.
o

Indien tickets nog gereserveerd worden in de week voorgaande aan de voorstelling, dient de klant het
bewijs van betaling mee te doen naar de voorstelling.
Indien er geen bewijs van betaling kan worden voorgelegd, moet de ticketprijs ADK worden betaald.
Tickets geven geen zitplaats aan. De kassa gaat 1 uur voor de voorstelling open en een half uur voor
de voorstelling gaan de deuren van de zaal open.
Artikel 6.2: Ruilen en terugbetalen tickets
• Ruilen van betaalde tickets kan voor een ticket van een andere voorstelling of voor een
cultuurbon. Deze bon is dan enkel geldig tot en met het volgende seizoen en kan enkel
ingeruild worden voor de waarde die op de bon vermeld wordt.
• Na afloop van de voorstelling worden niet gebruikte tickets niet geruild of terugbetaald
• In uitzonderlijke gevallen wordt terugbetalen toegestaan (na goedkeuring voorzitter
beheersorgaan)
• Ruilen van betaalde tickets gebeurt ten laatste een week vóór de voorstelling
Artikel 7: BIJKOMENDE BEPALINGEN
Dit reglement treedt in werking voor de gemeentelijke programmatie in de culturele site De Meet vanaf
seizoen 2016-2017.
Een afschrift van het reglement wordt bezorgd aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
en de financiële dienst.
--------------Dertiende voorwerp: IGS Westlede. – Algemene Vergadering 07.06.2016:
A) Kennisname verslag Algemene Vergadering 01.12.2015.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, mevrouw
Claudine Bonamie, een toelichting gegeven over de werking van de opdrachthoudende vereniging in
2015.
--------------B) Algemene Vergadering 07.06.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede;

Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering aangaande de naamswijziging naar
Intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS);
Gelet op het schrijven dd. 14.04.2016 van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede,
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering op 07.06.2016 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergaderingen 01.12.2015;
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2015;
3. Verslag Commissaris-Revisor;
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5. Werkingsverslag 2015;
6. Aanstelling Commissaris-Revisor
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van mevrouw
Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede: algemene vergadering van 07.06.2016: goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede van 07.06.2016 wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te
gedragen naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Opdrachthoudende
vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Veertiende voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IVM:
A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente bestuurder over de werking van de
Intergemeentelijke Vereniging in 2015.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, wordt door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder, de heer Johan
Francque, schepen, een toelichting gegeven over de werking van de opdrachthoudende vereniging in
2015;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de kilometerheffing een
impact heeft voor onze gemeente. Voor de uitbating van het milieupark is er een contract met de firma
Van Gansewinkel.
Hij merkt eveneens op dat voor wat het globaal restafvalcijfer betreft, onze gemeente op het
gemiddelde zit met 147 kg/inwoner. De aanvoer vanuit de KMO’s voor de gemeente Kaprijke ligt veel
lager dan in Sint-Laureins;
De heer Johan Francque, schepen, antwoordt hierop dat geen verdere details bekend zijn van
IVM aangaande de kilometerheffing. Het contract met Van Gansewinkel dateert van vóór het in
werking treden van de kilometerheffing. De firma heeft hierover nog niets gevraagd. Binnenkort is een
eerste overleg met de gemeente Kaprijke via de intercommunale vereniging MIMENO, waarin dit
zeker zal meegenomen worden.
Ook van IVM heeft de gemeente geen bijkomende informatie ontvangen over deze thematiek.
---------------

B)

Algemene Vergadering 15.06.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op de agenda voor de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering
van de IVM van 15 juni 2016, vastgesteld door de raad van bestuur in zijn zitting van 15 maart 2016;
Gelet op het aangetekend schrijven van IVM van 26 april 2016 inzake de uitnodiging tot de
algemene en de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2016 met de agenda en de
informatie betreffende de agendapunten;
Gelet op de statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30bis;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2013 waarbij de heer Johan Francque als
bestuurder bij de IVM werd voorgedragen en de beslissing van de algemene vergadering van de IVM
van 27 maart 2013 houdende de benoeming;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 mei 2013 waarbij de heer Eddy Roets als
vertegenwoordiger en de heer Kristof Goethals als plaatsvervangend vertegenwoordiger werd
aangeduid deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IVM voor de duurtijd van de huidige
legislatuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 17.07.2005, 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: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. –
Algemene Vergadering 15.06.2016: goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IVM van
15.06.2016 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2015 met
inbegrip van de belangrijke actuele dossiers
2. Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening 2015
3. Verslag van de commissaris
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2015
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris
7. Varia
Art.2.- De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren
om op de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de IVM van
15 juni 2016 zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de
gemeente beschikt, zijnde 6.640 stemmen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te
9900 Eeklo.
--------------Vijftiende voorwerp: Finiwo:
A) Verzoek om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finiwo;
Gelet op het feit dat het verwerven van aandelen netbeheerder uitdrukkelijk behoort tot het
maatschappelijk doel van Finiwo;
Gelet op het aangetekend schrijven van Finiwo dd. 11.03.2016;
Gelet op de motiveringsnota van Finiwo, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van Finiwo
principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de

aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis
Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende
voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om de
financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering
van Eandis Assets Finiwo toelaat als nieuwe vennoot;
Overwegende dezelfde motiveringsnota, waaruit blijkt dat het exacte investeringsbedrag van
Finiwo in Eandis Assets pas wordt vastgesteld na een bevraging van de deelnemers en dat op basis
van hun interesse in het investeringsvoorstel;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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: “Verzoek aan Finiwo om de
kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Finiwo te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Eandis Assets
te onderschrijven voor een proportioneel bedrag van 113.911,13 euro.
Art.2.- Finiwo te verzoeken de investering te financieren door middel van leningen die Finiwo zelf
aangaat bij financiële instellingen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Intermixt – Finiwo, Ravensteingalerij 4
bus 2, 1000 Brussel.
--------------B) Algemene Vergadering 29.06.2016: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en OostVlaanderen”, afgekort tot Finiwo;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 30.03.2016 van Finiwo, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
29.06.2016;
Overwegende dat in bovenvermeld schrijven gevraagd wordt om het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen en volgende agenda goed te keuren:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenverdeling 2015
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt
waarop zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;
Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de
activiteiten die Finiwo in 2015 heeft ontwikkeld;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn
controlewerkzaamheden;
Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie van
Finiwo voor het boekjaar 2015 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire
bepalingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer
Eddy Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger
op de Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging Finiwo:
Algemene Vergadering van 29.06.2016: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van Finiwo van 29.06.2016 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de
agendapunten van de Algemene Vergadering van 29.06.2016 te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale
Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie
Zestiende voorwerp: Sporttoestellen sporthal Watervliet en Sint-Laureins.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Vraag:
Stand van zaken van de diverse sporttoestellen
Toelichting:
Wordt ter zitting gegeven.
Hij deelt mede dat de staat van diverse sporttoestellen reeds aangehaald werd tijdens de
besprekingen van het budget.
De toestand van de sporttoestellen is niet optimaal. In Watervliet en Sint-Laureins zijn er geen enkel
toestel dat niet afgekeurd is. Dit is reeds zo sedert 2013. Alle toestellen blijven in gebruik zonder
goedkeuring;
De heer Robert Soberon, schepen van sport, antwoordt hierop dat de toestellen reeds van vóór
2013 in slechte staat zijn. Momenteel is de gemeente aan een inhaalbeweging bezig. In het budget
2016 werden de middelen goedgekeurd. Ook in het budget 2017 zullen de nodige middelen voorzien
worden.
Er zijn offertes binnen voor de aankoop van volgend materiaal:
Springkast multi 5-delig met zijopeningen
Springplank met veersysteem
Lange mat
Bok
Honkpaal mini badminton
Honkpaal met netsteun badminton
Spring-korfbal palen
Landingsmat
Turnmat
De gunning aan de meest voordelige bieder zal gebeuren door het schepencollege. Tijdens de zomer
zullen deze toestellen vervangen worden.
Hij deelt eveneens mede dat de open berging in de sporthal te Sint-Laureins voortaan zal afgesloten
worden met hekwerk, zodat er niet vrij zal kunnen gespeeld worden in deze ruimte. De toestellen
kunnen worden gebruikt waarvoor ze dienen. Enkel de sportclubs, sportdienst en scholen zullen
hiervan een sleutel bezitten;
Raadslid Luc Van de Vijver antwoordt hierop dat de verkeerde toestellen eerst worden
aangekocht.
De toestellen voor de competitie zijn prioritair, zoals de scheidsrechterstoel en Zweedse banken.

De toestellen die nu zullen aangekocht worden zijn vooral voor de school en niet in functie van de
sportclubs.
Hij vindt het wel positief dat er werk gemaakt wordt voor de vervanging van de toestellen.
--------------Zeventiende voorwerp: Ondertunneling N49/E34.
De gemeenteraad,
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Vraag:
Stand van zaken van de aanleg nieuwe tunnel expresweg N49/E34
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, deelt mede dat in heel Sint-Laureins, niemand
nog tevreden is. De weg werd op 22 februari afgesloten. De aannemer wou een ander procedé
toepassen dan was voorzien in het bestek. Dat kan wel, maar daarvoor moet hij rekennota’s
voorleggen aan AWV. Dit gebeurde pas op 9 mei. Deze werden onmiddellijk afgekeurd door AWV.
Sindsdien liggen de werken stil. De aannemer heeft reeds 232 dagen van de 510 uitvoeringsdagen
gebruikt. Het is onwaarschijnlijk dat de tunnel nog binnen het voorziene tijdsbestek afgewerkt zal
geraken.
Ondertussen is er een omleiding op ons grondgebied.
Er wordt voorgesteld om de bouwheer – AWV officieel in gebreke te stellen voor wat er zich
momenteel afspeelt. De enige die de dupe is, zijn de inwoners van Sint-Laureins.
Er zal een schrijven gericht worden aan de Administratie Wegen en Verkeer als signaal vanuit de
voltallige gemeenteraad;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt om de wegbermen te
verharden langs de omleidingswegen;
Burgemeester Van de Moere antwoordt hierop dat AWV, indien nodig, de zijbermen zal
verharden vanaf Celiebrug tot Moershoofdebrug.
Hij deelt ook mede dat een vergadering zal georganiseerd worden met de gouverneur, de twee
politiezones en de gemeenten Sint-Laureins en Maldegem om te bekijken of de oversteek vanuit SintLaureins richting Adegem aan Celieplas, niet opnieuw opengesteld kan worden voor het verkeer zodat
men zo vanuit Sint-Laureins naar Maldegem kan rijden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “ Aan de Administratie Wegen en
Verkeer een schrijven te richten aangaande de werken aan de nieuw aan te leggen tunnel onder de
expresweg N49/E34”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- De gemeenteraad is eenparig akkoord om volgend schrijven te richten aan de
Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen:
“Geachte
Tijdens de gemeenteraad van 19 mei 2016 werd een agendapunt besproken inzake de stand van
zaken aangaande de aanleg van een tunnel onder de expresweg N49/E34. De voltallige
gemeenteraad is niet tevreden met de huidige vaststelling van het verloop van de werken. Er werd
eenparig beslist om aan de bouwheer een schrijven te richten.
Wij hebben vastgesteld dat het gelijkvloerse kruispunt van de N49 (E34) met de N455 afgesloten
werd, waardoor de op- en afrijmogelijkheid van de N49 naar Sint-Laureins niet meer mogelijk is. De
N49 werd langs de kant van Balgerhoeke opgebroken en het verkeer op de N49 werd op 1 kant gezet.
Sindsdien is er echter geen activiteit meer op de werf vast te stellen en tot op vandaag is de situatie
ongewijzigd. Verder nemen we akte van het feit dat er reeds 232kd verlopen zijn en er nog 278kd
resteren (op 09/05/2016). Als gemeente hebben wij dan ook sterk onze twijfels of de vooropgestelde
timing geresepcteerd zal worden. Mede te meer omdat blijkt dat er nog steeds geen concensus is over
de uit te voeren methode van de tunnel.
Intussentijd is de gemeente Sint-Laureins zeer moeilijk te bereiken en zitten de omleidingen op onze
wegen, welke daar absoluut niet voor geschikt zijn. Dit met alle gevolgen van dien. Momenteel is er
zeer veel onderhoud aan de kapot gereden bermen en de landbouwwegen worden kapot gereden
door de verhoogde intensiteit. Gezien de werf stil ligt en de situatie uitzichtloos is, stellen wij dan ook
de vraag of het Gewest kan bijstaan in het onderhoud van de omleidingswegen, zoals bijvoorbeeld
langsheen Celiekerkweg tussen de brug aan Celie en de Moershoofdeweg, … en voorbehoud te
maken voor alle toekomstige schade aan de omleidingswegen.

Een grote prioriteit voor ons is de mogelijkheid om het kruispunt N49 - N455 terug tijdelijk open te
stellen in afwachting van de verdere werken aan de tunnel.
Een derde aandachtspunt is de bereikbaarheid van de gemeente Sint-Laureins richting Maldegem, dit
omdat de toegang tot Adegem op het kruispunt N49 met Celieplas afgesloten is. Vanuit de gemeente
is er initiatief genomen om hier met de gouverneur van de provincie samen te zitten om alsnog het
kruispunt te openen tot aan het einde van de werken en er terug een verbinding zal zijn via de N455
met Balgerhoeke.
Graag hadden wij ook de stand van zaken geweten omtrent het volledig openen van de N49 tijdens de
maanden juli en augustus.”
--------------De heer Franki Van de Moere, burgemeester, verlaat de vergadering.
--------------Achttiende voorwerp: Onderwijs: schoolverantwoordelijken.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In september 2015 werden 3 schoolverantwoordelijken aangesteld, in de loop van het schooljaar
wijzigde de samenstelling reeds. Schepen van onderwijs vertelde in de raad van september dat de
aanstelling is gebeurd voor één jaar en daarna zal de situatie geëvalueerd worden. Nu blijkt dat het
gemeentebeleid daar nu een andere visie op heeft en de werkwijze van de vernieuwde
schoolstructuur met de drie schoolverantwoordelijken niet langer gehanteerd wordt.
Vragen:
Een woordje uitleg graag bij deze wijzigingen schoolbeleid en –structuur, welke visie is er nu?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs, antwoordt hierop als volgt:
In dit schooljaar wordt inderdaad gewerkt met 3 schoolverantwoordelijken. Die doen en deden al
uitstekend werk en dit op administratief, als op organisatorisch gebied. Bij hun taak als leerkracht ligt
de druk zeer hoog, gezien er dit jaar heel wat moest gebeuren. Ook onderling ligt dit soms wat moeilijk
omdat zij op dezelfde lijn liggen als hun collega’s en toch soms bepaalde regels moeten opleggen.
Na overleg met de juridische dienst van OVSG, werd door hen het idee geopperd om te werken met
een beleidsmedewerker.
In Maldegem werkt men met een beleidsmedewerker ter ondersteuning.
Alles moet hierbij nog besproken worden. De eerste bespreking zal op 20 mei plaatsvinden met de
directeur en de directeur van de Scholengemeenschap. Verder uitleg kan hier nog niet worden over
gegeven.
Het huidig schoolbeleid heeft dit jaar veel werk verricht. Heel wat projecten, werkpunten en dergelijke
meer, zitten momenteel in de running;
Raadslid mevrouw Annick Willems vraagt of er een profiel zal opgemaakt worden voor deze
functie
Schepen mevrouw Claudine Bonamie deelt mede dat dit inderdaad zal gebeuren.
--------------Negentiende voorwerp: Gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het is aangenaam te vernemen dat de secretaris gemeente en OCMW gemeenschappelijk wordt
opgenomen. Dit kadert binnen onze visie vorige legislatuur om de integratie van OCMW en gemeente
voor te bereiden op vlak van personeelsbeleid, infrastructuur, ….
Vragen:
Waarom wordt de info over de aanstelling van de eerste ambtenaar van de gemeente niet op de
gemeenteraad geagendeerd en dienen we dit te vernemen via onze collega-raadsleden in de OCMWraad;
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeelsbeleid, antwoordt hierop als volgt:
Het is aangenaam te vernemen dat de CD&V-fractie achter die beslissing staat om te kiezen voor de
secretaris van het OCMW. De aanstelling was gepland voor de gemeenteraad van juni 2016.
Op het schepencollege van 22.04.2016 werd beslist tot principieel akkoord dat de secretaris van het
OCMW eveneens het ambt van gemeentesecretaris uitoefent. De keuze is voorzien in het

gemeentedecreet. Momenteel wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die moet
goedgekeurd worden door de OCMW-raad en de gemeenteraad.
Raadslid Bart Van de Keere deelt mede dat het principe eerst moet goedgekeurd worden door
de gemeenteraad in plaats van het schepencollege. Dit is een democratisch deficiet. Het gaat hier
over een fundamentele beslissing. Het gaat immers over de belangrijkste administratieve functie van
de gemeente.
Tot slot vraagt hij naar het afscheid en de huldiging van de afscheidnemende secretaris. Hij hoopt dat
de CD&V-fractie hierop ook zal uitgenodigd worden, gezien de jarenlange samenwerking;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat ze bezig zijn met de voorbereidingen.
--------------Twintigste voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 21.04.2016.
De notulen van de vergadering van 21.04.2016, 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 22.15 uur.
---------------

