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--------------OPENBARE ZITTING
Eerste voorwerp: Project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins. – Uitbreiding
Leemweg 129-133 riolering. – Bekrachtiging collegebesluit dd. 03.03.2017.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting van de heer Franki Van de Moere, burgemeester.
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 de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.05.2016 waarin kennis werd genomen van
voorontwerp bestaande uit de plannen 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 gemeenteraadsbeslissing dd. 16.02.2017 waarbij goedkeuring wordt
verleend aan het ontwerp voor het project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins
bestaande uit:
de plannen nrs. 1.1/3,1.2/3, 1.3/3 en de bijhorende nota met nr. 14-1, versie
25.04.2016 en de plannen 22.853A/1/14-2-14.1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 22.853A/1/14-211
de raming-subsidieregeling aandeel gemeente 22.853A/1/14-2 voor een totaal
bedrag van € 1.630.264,86 excl. btw, waarvan € 539.421,46 gesubsidieerd wordt via
het lokaal pact, € 175.842,23
gesubsidieerd wordt via de Vlaamse
Milieumaatschappij en € 75.000,00 gesubsidieerd wordt via het Agentschap Wegen
en Verkeer, waardoor er nog € 840.001,18 overblijft ten laste van de gemeente SintLaureins
Gelet op de uitbreiding van het dossier, met name tussen de Leemweg 129-133, waar
een drukriolering zal worden voorzien, en een geraamde kost van € 99.050 excl. BTW
(€ 119.850,50 incl. BTW).
Gelet op het feit dat de totale kost voor deze uitbreiding 100% subsidieerbaar is via het
lokaal pakt.

Overwegende dat dit dossier op vraag van Aquafin, zo snel mogelijk bij de Vlaamse
Milieumaatschappij moest worden ingediend, werd de uitbreiding reeds principieel
goedgekeurd door het schepencollege op 03.03.2017.
Overwegende dat dit collegebesluit aan de gemeenteraad ter bekrachtiging moet worden
voorgelegd.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 23.
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 K.B. van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen.
Gelet op het K.B. 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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraag of er extra kosten zullen zijn
voor de bewoners om aan te sluiten.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de bewoners moeten
aansluiten. Zij zullen wel kosten moeten betalen maar kunnen beroep doen op de hulp
van een afkoppelingsdeskundige.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Project Dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins. – Uitbreiding Leemweg 129-133 – riolering. – Bekrachtiging collegebesluit
dd. 03.03.2017”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het collegebesluit dd. 03.03.03.2017 betreffende het principieel akkoord voor de
uitbreiding (Leemweg 129-133) van het project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins
bestaande uit:
- de plannen nrs. 14-1-1 en de bijhorende nota met nr. 14-1, versie 15.02.2017
- de raming-subsidieregeling aandeel gemeente 22.853A/1/14-2 voor een totaal bedrag
van € 99.050,00 excl. btw, waarvan € 99.050,00 gesubsidieerd wordt via het lokaal pact,
€ 0,00 overblijft ten laste van de gemeente Sint-Laureins, wordt bekrachtigd.
Art. 2 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:

- Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo
- NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- financiële dienst
--------------Tweede voorwerp: Verkaveling deel speelplein Watervliet. – Goedkeuring
ontwerp.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van de heer Johan Francque, schepen van ruimtelijke ordening en
stedenbouw.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.01.2015 betreffende het principieel akkoord
met de opdracht voor werken met als voorwerp “Ontwerp verkaveling deel speelplein
Watervliet”.
Gelet op het collegebesluit dd. 13.03.2015 waarbij de lastvoorwaarden, gunningswijze en
uit te nodigen firma’s worden vastgesteld.
Gelet op het collegebesluit dd. 29.05.2015 waarbij het verslag van nazicht van de
offertes voor de opdracht “Verkaveling deel speelplein Watervliet”, opgesteld door de
Technische Dienst, wordt goedgekeurd en de studieopdracht wordt gegund aan Filip De
Pauw, Engelendale 19 te 9900 Eeklo.
Gelet op het ontwerp met als titel “Verkaveling B. Van De Keerestraat”, bestaande uit:
Raming betreffende het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken verkaveling B.
Van De Keerestraat – J. Lauwerijnstraat
Hydraulische screening betreffende het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
verkaveling B. Van De Keerestraat – J. Lauwerijnstraat
Plan 1/5 bestaande toestand
-

Plan
Plan
Plan
Plan

2/5
3/5
4/5
5/5

verkavelingsplan
wegenis-riolering
lengteprofiel-dwarsprofielen
kunstwerken modeldwarsprofielen

Gelet op het krediet dat is goedgekeurd in het investeringsbudget 2017.
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 25, en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van
diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.
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
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

betreffende

plaatsing

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, meer bepaald
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het ongehoord dat dit
agendapunt ter bespreking voorgelegd wordt en geeft volgend betoog:
Hij vangt aan en zingt het lied “Laat ons een bloem” van Louis Neefs
Dit is een lied voor de mensen die zorgen
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn,
Dit is een lied voor de doden van morgen,
Begraven, gekist in een stenen woestijn.
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
Laat ons een boom en het zicht op de zee,
Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is,
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee ….
Hij gaat verder als volgt:
“Met deze tekst van ons in 1980 verongelukte CVP-gemeenteraadslid in Mechelen, Louis
Neefs wordt kernachtig weergegeven wat dit punt voor de deelgemeente Watervliet
betekent.
Vooreerst wil ik een korte vraag stellen aan de schepen van ruimtelijke ordening : weet u
wat er in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over dit speelplein staat ?
Wij zijn bijzonder ontstemd dat een dergelijk plan aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd.
De gemeente wil ongeveer het ganse speelplein in loten bouwgrond verkavelen en op die
manier de groene ruimte, ontmoetingsruimte voor jong en oud en speelplein voor de
kinderen en jeugdlokalen opofferen aan geldgewin.
A. Vooreerst hebben wij bijzonder veel opmerkingen bij de totstandkoming van dit
verkavelingplan :
a) Werd het advies gevraagd van de jeugdraad ? er verdwijnt hier een speelplein en
de eigen adviesraad heeft daar geen inspraak in.
b) Werd het advies van de milieuraad gevraagd ? er verdwijnt hier een groene open
ruimte centraal in de woonkern.
c) Werd het advies van de gecoro gevraagd ? Het gaat hier over een gemeentelijke
eigendom die in alle plannen van de gemeente voorzien is als een groene open
ruimte en de functie wordt volledig gewijzigd.
d) Werd het advies gevraagd van de stedenbouwkundige ambtenaar ? Gezien het
gaat over een gemeentelijke eigendom lijkt het toch logisch dat er voor deze raad
een advies van onze eigen stedenbouwkundig ambtenaar is toegevoegd aan het
dossier.
Wij stellen bijna op iedere raad vast dat de adviesraden niet geraadpleegd worden.
Waarom zijn die daar en wat zitten de mensen daar dan te doen. Het gaat hier om het
verdwijnen van speelplein, openbaar groen en open ruimte.
B. In alle plannen van de gemeente is voorzien dat dit terrein een open en groene
ontmoetingsruimte blijft voor jong en oud.
Ik weet niet of onze schepen van ruimtelijke ordening het structuurplan er heeft op
nageslagen vooraleer dit dossier aan te vatten.

Dat bestaat uit vier delen :
1. Het beschrijvend deel vermeldt :
Sinds de eigen deeltijdse jeugdconsulent is er duidelijk een positieve evolutie van het
aantal leden binnen de jeugdwerking te Sint-Laureins. Vooral het speelplein en het
jeugdhuis doen het erg goed. De gemeente beschikt over twee ingerichte speelterreinen,
anderzijds is er gelet op het landelijk karakter van de gemeente nog heel veel vrije
ruimte beschikbaar.
Opmerkelijk is het ontbreken van een jeugdwerking in de deelkern Watervliet.
Welnu die werking is er ondertussen wel en ze draait goed.
2. Het richtinggevend deel vermeldt :
• Het binnengebied tussen Ketterijstraat en Kloosterstraat in eigendom van de gemeente
zal worden behouden als groenzone en als ruimte voor spel en sport op wijkniveau.
3. De kaart 36 richtinggevend deel (Watervliet) plannenboek
Duidt deze zone expliciet aan als “te versterken groenzone”
4. Het bindend deel (dat maar uit 5 bladzijden tekst bestaat) bepaalt :
Op basis van de nederzettingsstructuur werkt de gemeente een selectie uit van gebieden
die in aanmerking komen voor het realiseren van een woonbeleid. Volgende gebieden
worden geselecteerd voor een ontwikkeling op korte termijn (cfr. prioritair te
ontwikkelen):
Woonkern Watervliet
• Binnengebied Ketterijstraat – Kloosterstraat, gebied 2 ; inbreidingsproject voor
woningbouw met uitzondering van het gemeentelijk terrein dat is ingericht als
speelterrein en groenzone
Bijgevolg is dit plan volledig in tegenspraak met de bindende bepalingen van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoals goedgekeurd door de Gecoro op 10 februari
2004, door de gemeenteraad op 25 april 2005 en door de Bestendige deputatie van
Oost-Vlaanderen op 27 oktober 2005.
C. Het ganse terrein werd enige jaren terug met vrijwilligers heraangelegd – subsidie
dreigen te moeten worden terugbetaald.
Het terrein werd enige jaren geleden (in 2007) met behulp van een werkgroep
bestaande uit vrijwilligers van Watervliet heraangelegd om precies die functies te
behouden en te versterken. Mensen hebben met eigen hand beplanting aangebracht,
tekeningen gemaakt, ontmoetingsruimtes getekend en gecreëerd. Wellicht gebeurde dit
nog met steun van een Europees financieringsproject en bestaat zelfs het gevaar dat de
gemeente subsidies moet teruggeven. Het getuigt van weinig respect voor de mensen
van ter plaatse om hun werk af te breken.
De ligging van het terrein is ideaal midden de oude kern en de nieuwe woonwijken van
Watervliet om die functie te vervullen. Het is de route naar de vrije kleuterschool en de
gemeentelijke lagere school en ook voor ouderen is dit een ideale plaats om te vertoeven
zonder last van doorgaand verkeer en auto’s. De jeugd blijft hier wat hangen na en voor
de school, ’s avonds en in het weekend en er is een summiere huisvesting voor de KAJ,
de enige jeugdvereniging die we kennen en al een aantal jaren goed werk aflevert.

D. Bovenal verdwijnt het speelplein en de plaats bij uitstek voor de plaatselijke
jeugdvereniging KAJ.
Het kan toch niet zijn dat de enige open ruimte die volledig is omkaderd door de
woningen van de jeugd en bijgevolg vlot en veilig bereikbaar is voor de kinderen bijna
volledig verdwijnt en deze jongeren geen vrije ruimte meer hebben voor sport en spel.
Als hier een voetbal eens te ver vliegt moeten ze niet op straat. Als hier een kind wat
snel het speelplein verlaat zit het niet op een drukke weg. Als hier op vrijdagavond de
jeugd samenkomt dan zorgen ze voor geen overlast voor de omwonenden.
Kortom zonder enig alternatief en alleen met een vage belofte om een heel beperkt
aantal zaken van het bestaande terrein te herplaatsen op een klein restgebied en het
oprichten van een lokaal voor jeugd, zonder dat daarvoor middelen zijn voorzien in het
budget hoopt met de jeugd te paaien.
Schandelijk en ongezien in onze gemeente.
Dit kan en mag niet gebeuren.
E. Gebroken belofte naar de omwoners.
Toen een paar jaar terug op de raad werd beslist om het stukje groen in de eerste
verkaveling op te offeren aan bouwgrond vonden wij dat niet ok, maar konden wij ons
daar nog enigszins in vinden omdat er ondertussen een nieuw speelterrein en groene
ruimte is aangelegd. Nu wordt deze evenwel ook verkaveld, zodat men zijn belofte van
toen breekt.
De mensen die in de omgeving rondom in de nieuwe wijk een perceel bouwgrond hebben
gekocht met het oog op een open ruimte palende aan hun grond voelen zich trouwens
bedrogen dat men op die belofte terug komt. In de verkiezingsfolders van de
meerderheid lezen we dat “elke deelgemeente beschikt thans over een speelpleint(je).
Dit is nu te veel gericht op de allerkleinsten. Het aantal speeltuigen dient uitgebreid te
worden naar alle leeftijden.” Wij zien hier het omgekeerde gebeuren.
Deze mensen hebben wel het bindend deel van het structuurplan gelezen en zagen
daarin dat de groenstructuur zou versterkt worden en de open en groene ruimte zal
behouden blijven. Dit is de mensen bedriegen.
F. Financiële non-sense
De gemeente verkeert niet in een dusdanige slechte financiële positie dat we nu ineens
onze eigendommen moeten verkopen. Bij de raad rond het budget en in de blaadjes
verkondigt de meerderheid dat we er financieel gezond voorstaan. Trouwens verkopen is
verarmen zegt het spreekwoord.
Trouwens zal de aanleg voor de wegenis rond de € 300.000 kosten wat voor een
dergelijke kleine verkaveling een hoge kostprijs is en veel verlies aan openbare weg en
grote betonverharding met zich zal brengen. Volgens het plan zal er om alle auto’s te
kunnen laten manoeuvreren een oppervlakte gelijk aan vijf loten bouwgrond moeten
verhard worden en dan nog zal men voor bepaalde loten in verschillende keren zich
moeten draaien en keren om op zijn perceel te komen.
G. Geen dringende noodzaak aan nieuwe bouwpercelen.
Er liggen in de aanpalende verkaveling nog 7 loten bouwgrond onbebouwd. Het zoals
hierboven vermeld lot bouwgrond in de oude verkaveling ligt al twee jaar aan een
spotprijs te koop en jullie vinden geen koper.

In het dorp komen er de komende jaren nog wat appartementen bij aan de ingang van
de wijk en er staan verschillende verouderde woningen (20-tal) te koop en te huur en
deze worden niet vlot verkocht en verhuurd.
Laatst kochten wij met de gemeente nog de hoeve aan het voetbalplein en daar kunnen
met wat creativiteit ook nog een aantal woningen worden gerealiseerd.
Bijgevolg is de vraag naar nieuwe loten zeker niet dringend is en niet wenselijk op deze
locatie.
Beter zou men deze zone via een Rup definitief inkleuren als openbare open ruimte en
speelplein en de bouwgrond verleggen naar een ander gebied in de deelgemeente
Watervliet.
H. In Bentille maakt men kosten voor een groene long en in Watervliet verkoopt men
ze. Wie begrijpt dat nog ?
Ik citeer : “ Bij de ontwikkeling van de Vlasbloem hebben we ook een stukje groen
voorzien - men plant alles samen 450 bomen – er komt een bloemenweide met
daarnaast enkel bankjes en speeltuigen, op een oppervlakte van ¾ hectare. Dit alles
wordt deels met Europese centen gerealiseerd.”
Wij begrijpen de redenering van de schepen van ruimtelijke ordening niet, om hier het
speelplein en de groene long weg te halen en in Bentille een terrein van een gelijkaardige
grootte aan te leggen met precies dezelfde functie als hier.
Waarom is het daar nodig en hier overbodig ?
Moet het geld van hier dan dienen om daar werken uit te voeren ?
Van in het begin van de nieuwe coalitie heeft men ervoor geopteerd om in Watervliet
geen of weinig te investeren, zodat ons dorp dreigt dood te bloeden.
De ganse subsidiepot voor de lagere school in Watervliet, waar we met 70 % Vlaamse
subsidie over een volledig nieuwe infrastructuur zouden hebben kunnen beschikken is
gebruikt om elders te investeren.
Mensen hier in Watervliet begrijpen nog altijd niet wat de bedoeling daarvan is.
I. BESLUIT :
Graag antwoord op volgende vragen :
1.
2.
3.

Waarom werd het advies van de jeugdraad niet gevraagd ?
Waarom werd het advies van de milieuraad niet gevraagd ?
Waarom werd het advies van de Gecoro voor een gemeentelijke eigendom niet
gevraagd ?
4. Waarom is er geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
toegevoegd.
5. Waarom volgt men de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan niet ?
6. Werd er nagegaan of er subsidies zijn toegekend voor de heraanleg van het
speelplein en of die desgevallend kunnen teruggevorderd worden ?
7. Waarom moet de jeugd weg uit een ideaal binnengebied ?
8. Waarom breekt men zijn beloften naar de omwonende bewoners die precies een
perceel kochten met belofte op open ruimte aan hun perceel ?
9. Wat is de kosten-baten-analyse van dit geheel ?
10. Is er gekeken naar de bestaande mogelijkheden om te wonen in Watervliet ?
11. Werd er een woonbehoeftestudie gemaakt om na te gaan of er nu al vraag is naar
bijkomende woningen ?
12. Waarom creëert men via de burgemeester Van de Keerestraat een bijkomende
verkeersstroom door de nieuwe wijk naar de Jeronimus Lauwereynstraat en wat is
het advies van de politie daaromtrent ?

Omdat wij beseffen dat bovenstaande een hele boterham is en wellicht overleg binnen de
meerderheid vergt zouden wij voorstellen om de zitting gedurende enige tijd te schorsen
zodat overleg binnen de meerderheid onderling mogelijk is.
Bij terugkeer stellen wij voor het voorstel toch ter stemming te leggen en unaniem dit
plan te verwerpen en definitief af te voeren.
Wij zouden vragen dat de stemming gebeurt bij naamafroeping individueel zodat elk
raadslid in eer en geweten kan stemmen en de vrije keuze heeft.
Wij danken u.”
Daarop wordt als volgt geantwoord:
Door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor jeugd:
In het jaar 2016 was niemand van de KAJ aanwezig op de vergaderingen van de
Jeugdraad en werd er geen advies gevraagd over de nieuw te realiseren verkaveling.
Het stond niet op de agenda.
Door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening:
Er werd geen advies gevraagd aan de milieuraad.
Er blijft een groot stuk grond over.
Hij belooft dat er goed voor de jeugd zal gezorgd worden.
Door de heer Franki Van de Moere, burgemeester:
Het terrein is op het gewestplan ingekleurd als woongebied met landelijk karakter.
Het gewestplan dateert van 1977 en is sindsdien nooit gewijzigd. Er is nooit advies
aangevraagd aan de verschillende adviesraden om de bestemming te wijzigen.
In Watervliet is geen enkel woonuitbreidingsgebied beschikbaar.
Door de realisatie van deze verkaveling, zullen er een twintigtal percelen bouwgrond
beschikbaar zijn.
Het richtinggevend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vermeldt dat het
binnengebied tussen Ketterijstraat en Kloosterstraat zal worden behouden als groenzone
en als ruimte voor spel en sport op wijkniveau.
Het huidige speelplein is vrij groot. Het speelplein wordt niet opgeofferd, slechts een deel
van het speelplein wordt opgeofferd. Er zal nog ongeveer 2000 m² over blijven. Dit is
een speelplein op wijkniveau.
De school in Watervliet moet een boost krijgen gezien het dalend aantal leerlingen.
Deze verkaveling kan misschien een kleine hulp zijn.
De opbrengst kan gebruikt worden voor de eventuele oprichting van een paviljoen dat
misschien niet alleen door de jeugdvereniging kan gebruikt worden.
Er is in het verleden nooit advies gevraagd aan de jeugdraad.
Het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar is gevraagd.
Er is niet nagegaan of er subsidies zijn toegekend voor de heraanleg van het speelplein.
De jeugd moet niet weg maar krijgt een speelplein op wijkniveau via een RUP.
Het is een woongebied met landelijk karakter. Elk perceel zal ook de mogelijkheid bieden
om een tuintje aan te leggen en de woningen zullen dezelfde voorzieningen hebben als
de reeds bestaande.
Kosten-baten analyse: het geld dat daaraan zal verdiend worden, zal gebruikt worden
met prioriteit voor de jeugd.

Er zal geen bijkomende verkeersstroom gecreëerd worden.
Er zal goed voor de jeugd gezorgd worden. Het is de bedoeling om de leefbaarheid van
de gemeente te behouden en er zullen 10 bouwloten gecreëerd worden. Het is jammer
dat de jeugd hierin betrokken wordt.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat er steeds herhaald
wordt dat een speelplein op wijkniveau zal ontstaan.
Hij verwijst naar het Kan10tje in Bentille. Dit is een gemeentelijke accommodatie die veel
gebruikt wordt en niet alleen door de jeugdvereniging.
In Watervliet waren vroeger geen verenigingen actief. Nu is er de KAJ die momenteel
goed draait. Men wil nu hun locatie wegnemen. Dit kan zo maar niet.
Burgemeester Van de Moere reageert hierop dat er altijd verenigingen actief zijn geweest
in Watervliet.
Raadslid Van de Keere deelt mede dat de CD&V-fractie ook voorstander is dat de
gemeente zich kan ontwikkelen. Er kunnen nu op veel kleinere percelen meerdere
woongelegenheden gecreëerd worden.
Er wordt hier onmiddellijk een verkaveling gerealiseerd.
De fractie pleit om dit on hold te zetten en de adviesraden te bevragen en te bespreken.
Hij besluit dat de leefbaarheid van een dorp betekent dat verenigingen worden opgericht
die worden ondersteund en de lokale economie wordt opgewaardeerd.
Burgemeester Van de Moere merkt op dat de jeugdvereniging een kans krijgt door de
oprichting van een paviljoen.
De heer Luc De Meyere, raadslid van de fractie Samen, richt zich tot de talrijke jongeren
die aanwezig zijn.
Hij benadrukt dat het speelplein niet verdwijnt. Het zal kleiner zijn, maar verdwijnt niet.
De leefbaarheid van een dorp is zeer belangrijk. Dit betekent ook ruimte creëeren om te
bouwen.
Dit is wat met de realisatie van deze verkaveling beoogd wordt.
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt de oppervlakte van de
percelen.
Schepen Francque antwoordt hierop dat deze variëren van ± 200 m² tot ± 400 m².
Mevrouw Cools merkt op dat op dergelijke oppervlaktes niet veel ruimte zal zijn voor de
aanleg van tuintjes.
Ze besluit dat de school van Watervliet stiefmoederlijk behandeld wordt.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor stemming bij naamafroeping.
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
De voorzitter vraagt de stemming bij naamafroeping voor het agendapunt: “Verkaveling
deel Speelplein Watervliet – Verkaveling B Van de Keerestraat. – Goedkeuring ontwerp
de heer Franki Van de Moere stemt ja
de heer Hugo Coene stemt ja
de heer Johan Francque stemt ja

mevrouw Claudine Bonamie stemt ja
de heer Tom Lacres stemt ja
de heer Eddy Roets stemt ja
de heer Patrick De Greve stemt neen
de heer Franky Cornelis stemt neen
de heer Bart Van de Keere stemt neen
mevrouw Annick Willems stemt neen
de heer Luc De Meyere stemt ja
de heer Luc Van de Vijver stemt neen
mevrouw Martine Cools stemt neen
de heer Kristof Goethals stemt ja
de heer Jelle Boelens stemt neen
de heer Carlos Bonamie stemt ja
BESLUIT met 9 ja-stemmen en 7 neen-stemmen:
Art. 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de verkaveling van het
speelplein in Watervliet “B. Van De Keerestraat” bestaande uit:
Raming betreffende het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken verkaveling
B. Van De Keerestraat – J. Lauwerijnstraat voor een totaal bedrag van
283.715,81 euro, incl. btw
Hydraulische screening betreffende het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken
verkaveling B. Van De Keerestraat – J. Lauwerijnstraat
Plan 1/5 bestaande toestand
Plan 2/5 verkavelingsplan
Plan 3/5 wegenis-riolering
Plan 4/5 lengteprofiel-dwarsprofielen
Plan 5/5 kunstwerken modeldwarsprofielen
Art. 2 – De werken zullen gefinancierd worden met het krediet dat is goedgekeurd in het
investeringsbudget 2017.
Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Studiebureau b.v.b.a. De Pauw, Engelendale 19, 9900 Eeklo
- financiële dienst
--------------Derde voorwerp: Renovatie school Sint-Laureins. – Uitbreiding van de opdracht.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor
onderwijs.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.09.2013 waarbij de principebeslissing wordt
genomen voor de opdracht “Uitbreiden school vestigingsplaats Sint-Laureins”.
Gelet op het collegebesluit dd. 23.05.2014 waarbij de studieopdracht werd gegund aan
Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende.
Gelet op het collegebesluit dd. 17.06.2016 waarbij de opdracht “uitbreiden schoolgebouw
Regenboogschool te Sint-Laureins” gegund werd aan Braet Aannemingen NV,
Toevluchtweg 2 te 8620 Nieuwpoort.
Overwegende dat in dit dossier momenteel vervat zit:
1. Bouwen nieuw gebouw tegen de sporthal
2. Opbrak en nieuwe aanleg helft speelplaats
3. Voorzien van een aantal parkeerplaatsen voor schoolpersoneel

Overwegende dat in functie van het dossier Dorpskernvernieuwing, alle woningen
langsheen het traject verplicht zullen worden om het rioleringsstelsel 100% te scheiden.
Ook de Regenboogschool zal moeten voorzien worden van een volledig gescheiden
stelsel.
Het nieuwe gebouw wordt voorzien van een gescheiden stelsel, het oude gebouw heeft
dit nog niet.
Overwegende dat de speelplaats reeds voor de helft opgebroken is, is de
maatschappelijke kost het laagst indien we binnen dezelfde opdracht ook de andere helft
van de speelplaats opbreken. Zo kan de ontdubbeling van de riolering van het oude
gebouw direct gerealiseerd worden en hoeft er niet in een latere fase nog een andere
aannemer gezocht te worden.
Overwegende dat een nieuwe luifel wordt voorzien boven de speelplaats tegen de muur
van het gemeentehuis. In functie hiervan verdwijnt een deel van het dak boven de
bestaande bureau van de directeur. Gezien deze bureau deels zonder dak komt te zitten,
rest de vraag:
- Starten met de bouwaanvraagprocedure om deze bureau te vernieuwen al dan
niet met een nieuwe functie en wordt dit in uitvoering meegenomen als
uitbreiding van de opdracht. Dit extra lokaal kan eventueel dienst doen als
variabele klas, leerkrachtenkamer, …
- Afbreken van dit lokaal en enkel een luifel plaatsen
Gelet op de raming voor deze meerwerken, opgemaakt door BVBA Plantec Architecten als
volgt:
Vernieuwen bestaande speelplaats:
42.331,20 euro
Nieuwbouw lokaal directie (4 x 6 meter):
37.962,96 euro
TOTAAL:
80.294,16 euro
BTW 6%
4.817,65 euro
TOTAAL incl. btw:
85.111,81 euro
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 23.
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 K.B. van 23 januari 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, en latere wijzigingen.
Gelet op het K.B. 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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.

Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie merkt op dat een uitbreiding van
de opdracht altijd meer geld kost. Ze vindt het jammer dat dit nu pas ter goedkeuring
wordt voorgelegd.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Uitbreiding Regenboogschool
Sint-Laureins. – Uitbreiding van de opdracht”.
Gelet op de uitslag van stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Volgende meerwerken van het project “Uitbreiding Regenboogschool SintLaureins” goed te keuren: vernieuwen bestaande speelplaats en oprichten nieuw lokaal
directie.
Art. 2 - De totale kostprijs van de meerwerken wordt geraamd op 85.111,81 euro, incl.
btw.
Art. 3 – De meerwerken zullen gefinancierd worden met het krediet dat is goedgekeurd
in het investeringsbudget 2017.
Art. 4 - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Plantec NV, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende
- financiële dienst
--------------Vierde voorwerp: Reglement Sente(n)bon. – Wijziging.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.04.2016 waarbij het reglement Sente(n)bon
wordt goedgekeurd.
Overwegende dat nu ook Sente(n)bonnen kunnen aangekocht worden ter waarde van
10 euro.
Overwegende dat bijgevolg het goedgekeurd reglement dient aangepast te worden.
Overwegende dat eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om het
reglement te wijzigen als volgt:
“3.1. De Sente(n)bon heeft een waarde van 10, 25 of 50 euro.
3.3. De aankoop van de Sente(n)bon vindt plaats in diverse gemeentelijke diensten en
lokale handelaars en horecazaken van Sint-Laureins. .....”
4.1. Elke vereniging aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of instelling van
de gemeente Sint-Laureins en alle onderwijsinstellingen op het grondgebied van de
gemeente Sint-Laureins kunnen een Sente(n)bon aankopen aan een verminderde waarde
met name 20 euro voor een bon van 25 euro en 40 euro voor een bon van 50 euro. Op
een Sente(n)bon met een waarde van 10 euro wordt geen korting voorzien.
4.2. Elke vereniging aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of instelling en
alle onderwijsinstellingen op het grondgebied van de gemeente Sint-Laureins kunnen
Sente(n)bonnen aankopen voor een jaarlijkse maximumwaarde van 250 euro.

4.3. Het gemeentebestuur houdt de waarde van de aankopen van Sente(n)bonnen door
verenigingen en onderwijsinstellingen apart bij in een registratiesysteem. De
verenigingen kunnen de Sente(n)bonnen enkel aankopen in het gemeentehuis.”
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 42, 43 en 248 tot en met 260.
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V-fractie haalt aan dat de bepalingen
opgenomen in 4.2. en 4.3. verwarrend zijn. Het lijkt erop dat verenigingen jaarlijks niet
meer dan voor 250 euro Sente(n)bonnen kunnen aankomen.
Schepen Claudine Bonamie is hiermede akkoord. Het reglement zal in die zin aangepast
worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Reglement Sente(n)bon. –
Wijziging mits aanpassing van punt 4.2. en 4.3. als volgt:
4.2. Elke vereniging aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of instelling van
de gemeente Sint-Laureins en alle onderwijsinstellingen op het grondgebied van de
gemeente Sint-Laureins kunnen Sente(n)bonnen met korting aankopen voor een
jaarlijkse maximumwaarde van 250 euro.
4.3. Het gemeentebestuur houdt de waarde van de aankopen van Sente(n)bonnen door
verenigingen en onderwijsinstellingen apart bij in een registratiesysteem. De
verenigingen kunnen de Sente(n)bons met de korting enkel aankopen op het
gemeentehuis.”
Gelet op de uitslag van de stemming,
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art. 1 – Het reglement Sente(n)bon wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Het reglement Sente(n)bon, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.04.2016
wordt opgeheven.
--------------Vijfde voorwerp: Nieuw gemeentelijk logo. – Mededeling.
De gemeenteraad,
De heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor communicatie, deelt het volgende mee:
Het oude logo dateert uit 1986.
De gemeente is op zoek naar een nieuw, dynamisch en modern logo dat representatief is
voor onze gemeente zowel intern als extern.
Er werd binnen de gemeentelijke administratie een werkgroep opgericht. Zij hebben
omschreven welke elementen zeker moeten terugkomen in de ontwerpen.
Drie plaatselijke grafische designers zullen de kans krijgen om elk twee ontwerpen te
maken.

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de adviesraden werden
geraadpleegd.
Schepen Coene antwoordt hierop dat voor deze materie in feite iedere adviesraad moet
bevraagd worden.
De werkgroep heeft beslist om dit niet te doen.
Raadslid Willems reageert daarop dat terug blijkt dat er geen bereidheid is om de
verschillende raden te bevragen.
Schepen Coene antwoordt dat hij bereid is om één vergadering te organiseren met een
afvaardiging van elke adviesraad alvorens het verder uit te voeren.
Raadslid Willems is hiermee akkoord. Zo wordt betrokkenheid gecreëerd.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Zesde voorwerp: Herstel wegdek in de Langeweg.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In het wegdek van de Langeweg ter hoogte van het kruispunt met de Mandeweg
bevinden zich grote oneffenheden ten gevolge van uitstekende boomwortels van een
populierenrij. Dit kan potentieel schadelijk zijn voor auto’s.
Vraag:
Kunnen de oneffenheden in het wegdek van de Langeweg ter hoogte van het kruispunt
met de Mandeweg worden weggewerkt?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het herstel van de
Langeweg kadert in het herstel van de Comer. De putten zullen hersteld worden.
Hij deelt mede dat men de vraag rechtstreeks aan de technische dienst mocht stellen.
--------------Zevende voorwerp: Herstel wegdek Vlamingstraat tussen het Hooghuis en de
Klepkotte.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Het wegdek van de Vlamingstraat tussen het Hooghuis en de Klepkotte is in zeer slechte
staat. Ten gevolge van spoorvorming kan dit bij regenweer tot zeer gevaarlijke situaties
lijden.
Vraag:
Wanneer zal het wegdek van de Vlamingstraat tussen het Hooghuis en de Klepkotte
worden hersteld?
Hij doet een oproep om een vraag te richten aan de Afdeling Wegen & Verkeer om dit
stuk te herstellen.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het opgenomen is op
de lijst van AWV. Mevrouw Pertry deelde mede dat het op de to-do lijst staat.
Wanneer dit zal worden uitgevoerd, is niet duidelijk.
---------------

Achtste voorwerp: Vraag naar duurzame verharding in de Goochelaarstraat.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Reeds zeer lang zijn de bermen van de Goochelaarstraat tussen het Waterstraatje en de
Comercaatsweg in zeer slechte staat. Het wordt tijd voor een duurzame verharding.
Vraag:
Kunnen de putten in de bermen van de Goochelaarstraat tussen het waterstraatje en de
Comercaatsweg worden opgevuld en kan op termijn worden voorzien in een duurzame
verharding?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de wegbermen een
probleem zijn op verschillende plaatsen. De Goochelaarstraat is daar een goed voorbeeld
van.
De permanente verharding is niet prioritair.
Hij verwijst naar de gemeenteraadszitting van 25.06.2009 waarbij de principebeslissing
werd goedgekeurd voor het uitvoeren van aanpassingswerken in de Goochelaarstraat,
tussen Krielweg en Comercaatsweg.
Op 14.12.2011 werd door het schepencollege beslist om de gunningsprocedure stop te
zetten om reden dat de offertes significant hoger lagen dan de initiële raming van de
opdracht.
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op dat deze beslissingen
dateren van de vorige legislatuur.
Nu zijn er nieuwe technieken op de markt zodat het misschien mogelijk is om dit op een
goedkopere manier op te lossen.
Het is wel belangrijk omdat de Goochelaarstraat veel gebruikt wordt door fietsers.
--------------Negende voorwerp: Info subsidie KWZI’s.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Steeds meer mensen worden aangesloten op een rioleringsnet. De gemeente legde de
zones vast waar een kleinschalig waterzuiveringsstation moet komen en per jaar worden
een 10-tal installaties geplaatst.
Sommige inwoners zijn niet of verkeerdelijk op de
hoogte van de subsidiemogelijkheid.
Vraag:
Kan worden voorzien in een goede informering over de “verplichting” tot aanschaf en de
mogelijkheid tot subsidiëring van een KWZI?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het subsidiereglement
op de website van de gemeente is gepubliceerd.
Elk jaar worden 15 namen opgegeven. Die namen en adressen worden allemaal
persoonlijk bezocht.
Sommigen vragen of er moet betaald worden.
Zo was er recent een persoon die een bezoek had ontvangen. Deze persoon is nadien op
het spreekuur van de burgemeester geweest en verschillende raadsleden werden
aangesproken met de vraag of nu wel zeker een IBA moet geplaatst worden.

De burgemeester besluit dat er een artikel zal gepubliceerd worden in De Vijfklank.
--------------Tiende voorwerp: Huldiging sportkampioenen – vraag naar communicatie.
De gemeenteraad,
De heer Luc Van de Vijver, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Op de gemeenteraad van 16 februari stelde de CD&V-fractie een vraag op de
gemeenteraad naar de organisatie van de Sentse sportprestatie - kampioenenhulde’
De huldiging is doorgegaan op 24 februari waarbij de gemeenteraadsleden door de
bevoegde schepen of het College van Burgemeester en schepenen niet op de hoogte
gebracht werden.
Vraag naar verduidelijking.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat het Dagelijks Bestuur
van de sportraad uitgenodigd werd door de sportvereniging Krekenlopers om de trofeeën
uit te reiken aan de kampioenen van de vereniging.
Aangezien schepen Soberon niet aanwezig kon zijn, werd aan de burgemeester gevraagd
om hem te vervangen.
Raadslid Van de Vijver merkt op dat tijdens de vorige gemeenteraadszitting, schepen
Soberon heeft medegedeeld dat de sportkampioenen zullen gehuldigd worden door de
gemeente.
Hij vindt het jammer dat de gemeenteraadsleden niet werden uitgenodigd.
--------------Elfde voorwerp: Toegangsweg Sentrum.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Het eenrichtingsverkeer op locatie bedrijventerrein loopt nu in tegenwijzerzin om de
sportaccommodatie te bereiken; Bij vertrek ‘t Sentrum rijdt men rechtdoor en op het
einde kort naar rechts. Inwoners en autochauffeurs ervaren dit als een gevaarlijke
situatie met het gevaar om in de watergang terecht te komen.
Vraag
Kan het eenrichtingsverkeer in wijzerzin, zodat men rechtop de Goochelaarstraat
uitkomt?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat advies werd gevraagd
aan de technische dienst. Zij raden dit af. Er werd een rood-wit visgraat geplaatst.
In tegenwijzerzin kan men 80/90 km/uur rijden. Dit kan een gevaarlijke situatie
teweegbrengen.
--------------Twaalfde voorwerp: Herhaaldelijke vraag naar internet/WIFI in het jeugdhuis.
De gemeenteraad,
De heer Jelle Boelens, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:

Tussen de eerste vraag om WIFI en deze reeds tot 3 maal toe herhaalde vraag zit 2 jaar
en de WIFI is er nog altijd niet.
Vraag:
Wanneer zal er eindelijk WIFI zijn in het jeugdhuis?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat er op 01.04.2017, WIFI zal zijn in
het jeugdhuis.
Vanaf februari 2017 is er nu beveiligd internet in de bibliotheek.
Nu moet nog een kabel worden doorgetrokken vanuit de kelder naar het jeugdhuis.
--------------Dertiende voorwerp: Viering 20 jaar “Een thuis voor een beeld”.
De gemeenteraad,
De heer Franki Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
De beeldengroep "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen" van Chris Ferket
werd door de gemeente Sint-Laureins gewonnen als 1ste uit de reeks "een thuis voor een
beeld" in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2. Ondertussen zijn
er 20 beelden in Oost-Vlaanderen geplaatst.
Vraag:
Wat is de aanpak van de viering 20 jaar “Een thuis voor een beeld” in onze gemeente?
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat schepen Robert
Soberon en hijzelf aanwezig waren op een vergadering, georganiseerd door Radio 2.
De reden voor deze vergadering was om te bekijken of de gemeente kan meewerken aan
de organisatie van de festiviteiten die Radio 2 zal organiseren naar aanleiding van 20 jaar
“Een thuis voor een beeld”.
Voor de uitwerking van deze dag is een werkgroep opgericht, waarvan onder andere
Franky Cornelis, lid is.
Raadslid Cornelis vraagt om een artikel te publiceren in De Vijfklank om andere
geïnteresseerden op te roepen.
--------------Veertiende voorwerp: Gebruik DE MEET.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Het vastleggen van een vergaderzaal in De Meet lijkt meer en meer moeilijker te
verlopen. Verenigingen worden aangemaand een paar maanden op voorhand te
reserveren.
Vragen:
a. Wat is de reden dat de agenda niet meer digitaal zichtbaar is? Maakt een planning
stukken eenvoudiger.
b. Waarom kunnen niet meerdere verenigingen op hetzelfde moment gebruik maken om
te vergaderen ?
c. Wil de mogelijkheid te voorzien om een week voor de vergadering te reserveren,
indien vrij uiteraard?
De heer Carlos Bonamie, gemeenteraadslid-voorzitter, antwoordt hierop het volgende:
a) De reden dat de agenda niet online staat is omdat de website in het verleden
gecrasht is. We werken nu met een tijdelijke website www.culturelesitedemeet.be.

Men heeft ervoor gekozen om de website van de culturele site De Meet onder te
brengen op de website www.sint-laureins.be. Schaubroeck doet hiervoor het nodige.
Tevens is de ICT-coördniator bezig met een programma in de gemeente Kaprijke om
online zalen te kunnen reserveren.
b) Het is mogelijk dat meerdere verenigingen op hetzelfde moment gebruik maken om
te vergaderen:
Wanneer er 2 reservaties zijn voor hetzelfde moment wordt zoals beschreven in
artikel 5 van het gebruikersreglement, de eerste aanvrager toegelaten.
Indien de 1ste aanvrager een publieke activiteit of grote activiteit organiseert wordt
de 2de aanvrager geweigerd.
Indien de 1ste aanvrager één enkele zaal aanvraagt wordt er naar een oplossing
gezocht voor de 2de aanvrager indien deze ook maar gebruik wenst gebruik te maken
van 1 zaal.
Naar het delen van de frigo’s is dit niet altijd evident.
c) Hoe korter de tussenperiode hoe meer kans men heeft dat de site in gebruik is door
een andere vereniging. Het is om administratieve redenen en praktische redenen niet
mogelijk om de termijn van aanvraag te wijzigen naar 1 week vóór de reservatie.
Uit de praktijk weten we dat er verenigingen zijn die de vrijdag hun aanvraag
indienen om de maandag de Meet te kunnen gebruiken. Indien mogelijk wordt dit
steeds behandeld maar is administratief en praktisch bijna niet haalbaar.
--------------Vijftiende voorwerp: Busverbinding De Lijn naar nieuw ziekenhuis AZ Alma.
De gemeenteraad,
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
Een goede bereikbaarheid van en busverbinding naar het nieuwe streekziekenhuis AZ
Alma in Eeklo is voor de omliggende gemeenten belangrijk, zodat de mensen vlot het
streekziekenhuis kunnen bereiken.
Vraag:
Welke stappen ondernam het College om een optimale busverbinding vanuit SintLaureins en deelgemeenten te hebben naar het ziekenhuis AZ Alma.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat De Lijn al een hele
tijd bezig is om een buslijn te realiseren vanaf station Eeklo tot aan AZ Alma.
De Lijn zal daarover een persconferentie houden. Ook AZ Alma zal rond dezelfde periode,
een persconferentie organiseren.
--------------Zestiende voorwerp: Controle overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:

Toelichting:
Onlangs heeft een controle plaats gevonden op overheidsopdrachten binnen de
gemeente Sint-Laureins.
Vraag:

Gebeurde de controle op alle overheidsopdrachten of alleen over de uitgevoerde werken
op t Singelken ( sportaccommodatie ). Wat was de reden van de controle en wat
omvatte de controle concreet?
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de audit werd georganiseerd door
Audit Vlaanderen.
Het thema was aankoop- en contractbeheer van werken.
Sint-Laureins werd geselecteerd.
Er werd een rapport opgemaakt.
Dit rapport wordt op de agenda van april op de dagorde van de gemeenteraad geplaatst.
--------------Zeventiende voorwerp: Werken tunnel Balgerhoeke.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
De werken vorderen langzaam.
Vraag:
Hoe verlopen de werken aanleg tunnel N49?
werken.

Vraag naar een actuele planning van de

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat dit een bekommernis
is voor ons allemaal.
De werken zijn verlaat. De werkdagen verlopen op 20.03.2017. Op die dag wordt een
rondgang georganiseerd om na te kijken welke werken zijn uitgevoerd.
Op 09.07.2017 zal een openstellingsevent plaats vinden, waarbij de tunnel zal kunnen
bezocht worden.
Op 20.06.2017 wordt de Expresweg opengesteld.
Volgens info van de Afdeling Wegen & Verkeer, zouden de kinderen begin september
2017 naar Eeklo kunnen via de tunnel.
--------------Achttiende voorwerp: Reorganisatie gemeentelijke poetsdienst.
De gemeenteraad,
De heer Patrick de Greve, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:
We vernemen dat het College plannen heeft de poetsdienst te reorganiseren.
Vraag:
naar toelichting van de plannen hierover.
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop dat de reorganisatie van de poetsdienst
nog niet aan bod is gekomen in het schepencollege.
--------------Negentiende voorwerp: Groot personeelsverloop op de gemeente.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als
volgt:
Toelichting:

Verschillende personeelsleden stoppen hun job op de gemeente, functies moeten worden
ingevuld.
Vraag:
Hoe verloopt de nieuwe werkwijze -samenwerking met Jobpunt - en wat is stand van
zaken van de nieuwe aanwervingen.
De heer Hugo Coene, schepen, antwoordt hierop als volgt:
Er werden vacatures uitgeschreven voor verschillende functies: beleidsmedewerker
Personeel & Organisatie, administratief medewerker, en technisch medewerker
buitendienst specialisatie elektriciteit en specialisatie schrijnwerk.
De redenen daarvoor zijn:
Twee personeelsleden van de gemeentelijke administratie hebben een job
aangenomen bij een ander bestuur omdat die beter past bij hun diploma
De tewerkstelling in het kader van Activa werd stopgezet
Pensioen personeel technische dienst
Integratie OCMW/gemeente
Er werden 25 kandidaturen ingediend voor de functie van beleidsmedewerker Personeel
& Organisatie, 25 kandidaturen voor de functies technisch medewerker buitendienst en
er werden 160 kandidaturen ingediend voor de functies van administratief medewerker.
Voor het schriftelijk examen administratief medewerker werd advies gevraagd aan
Jobpunt Vlaanderen. De jury is samengesteld. Het examen zal plaatsvinden in de loop
van de maand april.
--------------Twintigste voorwerp: goedkeuring notulen van de vergadering van
16 februari 2017.
De notulen van de vergadering van 16.02.2017, 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 22.25 uur.
---------------

