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Agenda
Openbare zitting
1.
2.
3.

4.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.08.2017.
FINANCIËN
Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2018.
KERKFABRIEKEN
Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Kennisnemen van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
KERKFABRIEKEN
Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
RUIMTELIJKE ORDENING
Definitieve straatnaamgeving verkaveling Recon Bouw NV aan de Noordstraat te Boekhoute:
Mouterij.
RUIMTELIJKE ORDENING
Definitief vaststellen van het RUP ' gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt '.
RUIMTELIJKE ORDENING
Voorlopig vaststellen RUP ' Site wasserij-droogkuis Van Zele'.
BIBLIOTHEEK
Vaststellen nieuw retributiereglement bibliotheek Assenede vanaf 01.01.2018.
BIBLIOTHEEK
Vaststellen nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vanaf 01.01.2018.
WEGEN
Heraanleg Kriekerijstraat te Assenede. Goedkeuren meeruitgaven ereloonopdracht.
BUURTWEGEN
Adviseren tot afschaffing van voetweg 60 tussen Trieststraat en Molenbosstraat te 9960
Assenede.

Openbare zitting
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 31.08.2017.
N-VA kreeg nog geen antwoord op de vraag om een overzicht te krijgen van de volledige
uitgavenstaat van de bouw jeugdlokalen in Assenede. De secretaris zal de vraag nogmaals
overmaken aan het diensthoofd van de technische dienst.
De notulen van de gemeenteraad van 31.08.2017 worden goedgekeurd met 22 ja-stemmen.
2.

Goedkeuren van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2018.

Bevoegdheid


Het Gemeentedecreet van 15 juli 2015, artikel 42 § 1.
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Wetten en Reglementen



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.

Verwijzingsdocumenten


Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum
voor het dienstjaar 2018 zoals goedgekeurd door het zonecollege op 6 september 2017.

Verantwoording


De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad op basis van een akkoord bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenten.
In functie van het ontwerp van de begroting 2018 en de door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel worden door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan de
Hulpverleningszone Centrum :
- voor exploitatie : € 653.700,34
- voor investeringen : € 72.124,20
De goedkeuring van de dotatie door de respectievelijke gemeenten die deel uitmaken van de
Hulpverleningszone Centrum is vereist alvorens de zoneraad de begroting kan vaststellen.
De begroting van de Hulpverleningszone voor het dienstjaar 2018 dient te worden vastgesteld in
de zoneraad van oktober omwille van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou
zijn.





Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat de volgende dotaties voor het dienstjaar 2018 toegekend worden
aan de Hulpverleningszone Centrum:
- voor exploitatie : € 653.700,34
- voor investeringen : € 72.124,20
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverleningszone Centrum.
3.

Goedkeuren van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
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Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten






De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.09.2016 betreffende het kennisnemen van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 24.09.2015 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 28.05.2015 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bassevelde.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.09.2013 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bassevelde.

Verantwoording






Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2013.
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 mei 2015.
De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2015.
Van de derde wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart werd kennis genomen in de gemeenteraad van 29 september 2016.
De kredieten voor de restauratie 3de fase werden aangepast aan het bedrag van de aanbesteding.
Er wordt een bijkomende investeringstoelage gevraagd van € 11.358,62.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart Bassevelde wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart en het erkend representatief orgaan.
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4.

Kennisnemen van de wijziging meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald artikel 41 tot en met 44 en latere
wijzigingen.
De omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





De wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.09.2016 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 24.09.2015 betreffende het goedkeuren van de wijziging
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.09.2013 betreffende het goedkeuren van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Verantwoording





Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute werd goedgekeurd in
de gemeenteraad van 26 september 2013.
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2015.
De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014 -2019 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 september 2016.
Er worden geen bijkomende toelagen gevraagd. De kredieten bij de exploitatie-uitgaven werden
enkel verhoogd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 met bijlage van de
kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan de Provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek H. Kruis en het erkend representatief orgaan.

116

5.

Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen


De omzendbrief bb-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven bb-2007/01 van 12 januari 2007 en
bb-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart door het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt op 29 augustus 2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 21 augustus 2017 – binnengekomen
dd. 29 augustus 2017.
De coördinatie budgetwijzigingen 2017.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.09.2016 betreffende akte nemen van het budget 2017 van de
kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Verantwoording





Van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 29 september 2016.
Het totaal van de exploitatieontvangsten en –uitgaven is gewijzigd.
Het investeringsbudget is gewijzigd.
Er wordt een bijkomende investeringstoelage gevraagd van € 11.358,62.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hemelvaart te
Bassevelde zonder opmerkingen.
Art. 2
De bijkomende investeringstoelage van € 11.358,62 te voorzien bij budget 2018.
Art. 3.
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw
Hemelvaart te Bassevelde, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
6.

Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.
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Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief bb-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven bb-2007/01 van 12 januari 2007 en
bb-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis door het centraal kerkbestuur aan de
gemeente overgemaakt op 29 augustus 2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 21 augustus 2017 – binnengekomen
dd. 29 augustus 2017.
De coördinatie budgetwijzigingen 2017.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.09.2016 betreffende het akte nemen van het budget 2017 van
de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Verantwoording




Van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis werd akte genomen in de gemeenteraad dd.
29 september 2016.
Het totaal van de exploitatie–uitgaven is gewijzigd.
Er wordt geen bijkomende exploitatietoelage gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute
zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis te
Boekhoute, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
7.

Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48 en 50, gewijzigd bij decreet van 6 juli
2012.

Wetten en Reglementen


De omzendbrief bb-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven bb-2007/01 van 12 januari 2007 en
bb-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten



De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw door het centraal kerkbestuur
aan de gemeente overgemaakt op 29 augustus 2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 14 augustus 2017 – binnengekomen
dd. 29 augustus 2017.
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De coördinatie budgetwijziging 2017.
Gemeenteraadsbesluit dd. 29.09.2016 betreffende akte nemen van het budget 2017 van de
kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo.

Verantwoording





Van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd akte genomen in de
gemeenteraad dd. 29 september 2016.
Het totaal van de exploitatieontvangsten en –uitgaven is ongewijzigd.
Het investeringsbudget is gewijzigd. De projecten werden verschoven van de budgetwijziging
2016 naar de budgetwijziging 2017.
Er worden geen bijkomende investeringstoelagen gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Kruis &O.L. Vrouw te
Oosteeklo zonder opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw te Oosteeklo, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
8.

Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart werd aan de gemeente overgemaakt
op 29 augustus 2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 21 augustus 2017 – binnengekomen
29 augustus 2017.
De coördinatie budget 2018.
Meerjarenplanwijziging overzicht.

Verantwoording




De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft binnen de grenzen van het in het meerjarenplan
opgenomen bedrag.
De exploitatietoelage bedraagt € 9.471,40.
Er wordt geen bijkomende investeringstoelage gevraagd.
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BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart te Bassevelde
zonder opmerkingen.
Art. 2
De exploitatietoelage ten bedrage van € 9.471,40 te voorzien bij het exploitatiebudget 2018.
Art. 3.
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L.Vrouw
Hemelvaart, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
9.

Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute.

Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis werd aan de gemeente overgemaakt op 29.08.2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 21.08.2017 – binnengekomen 29.08.2017.
De coördinatie budget 2018.
Meerjarenplanwijziging ovezicht.

Verantwoording



Er wordt geen exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis te Boekhoute zonder
opmerkingen.
Art. 2
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis,
het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
10. Akte nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L.Vrouw te Oosteeklo.
Bevoegdheid


Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 meer bepaald art. 48, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
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Wetten en Reglementen



Het eredienstdecreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.
De omzendbrief dd-2013/1 van 1 maart 2013 van het Kabinet van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur ter vervanging van de omzendbrieven BB-2007/01 van 12 januari 2007 en
BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Verwijzingsdocumenten





Het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw werd aan de gemeente overgemaakt
op 11 september 2017.
Het gunstig advies van het representatief orgaan dd. 11 september 2017 – binnengekomen
11 september 2017.
De coördinatie budget 2018.
Meerjarenplanwijziging overzicht.

Verantwoording




De gemeentelijke bijdrage in het budget blijft binnen de grenzen van het in het meerjarenplan
opgenomen bedrag.
De exploitatietoelage bedraagt € 17.127,87.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek H. Kruis & O.L. Vrouw te Oosteeklo
zonder opmerkingen.
Art. 2
De exploitatietoelage ten bedrage van € 17.127,87 te voorzien bij het exploitatiebudget 2018.
Art. 3.
Afschrift van dit besluit over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek H. Kruis & O.L.
Vrouw, het erkend representatief orgaan en de Provinciegouverneur.
11. Definitieve straatnaamgeving verkaveling Recon Bouw NV aan de Noordstraat te Boekhoute:
Mouterij.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2015, artikel 42.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


Gemeentelijk schrijven van 23.02.2017 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’
houdende verzoek om advies.
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Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 20.03.2017, met voorstel
straatnaam.
Princiepbeslissing van de gemeenteraad van 01.06.2017 met als voorstel : Mouterij.
Gemeentelijk schrijven van 12.06.2017 aan de gemeentelijke Cultuurraad houdende verzoek om
advies.
Schrijven van de Cultuurraad van 13.07.2017, met voorstel straatnaam.
Bekendmaking openbaar onderzoek.
Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 13.07.2017.
Plan met aanduiding straat.
Plan met aanduiding straat en met toe te kennen huisnummers.

Verantwoording












Er werd een verkavelingsvergunning aangevraagd door Recon Bouw NV, voor het verkavelen van
gronden aan de Noordstraat te Boekhoute.
Het ganse project omvat naast het bouwen van woningen, tevens het aanleggen van een weg.
Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert zich als
zijstraat van de Noordstraat te Boekhoute, tussen de huisnummers 16 en 18.
De straat situeert zich op gronden gelegen te 9961 Boekhoute, aan de Noordstraat, kadastraal
gekend onder Sie B 699 k, 700 d, 701 a.
Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 20.03.2017 met volgend
voorstel:
“Op de plaats waar de nieuwe straat komt, stond het brouwershuis van de brouwerij Ingels.
Deze brouwerij werd in 1887 uitgebreid tot een stoombierbrouwerij. Deze site is in Boekhoute
gekend als de mouterij.
Wij stellen daarom als nieuwe straatnaam voor:
Mouterij
Een tweede keuze zou kunnen zijn:
Mouterijstraat”
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28.03.2017 werd voorgesteld om
te kiezen voor volgende naam:
Mouterij.
In zitting van de gemeenteraad van 01.06.2017 werd principieel ‘Mouterij’ goedgekeurd.
Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 14.06.2017 tot en met 13.07.2017, zonder
opmerkingen.
Advies cultuurraad van 13.07.2017:
“Het bestuur van de cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de straatnaamgeving te
Boekhoute, gelegen aan de Noordstraat.
Het bestuur komt tot onderstaand advies.
De straatnaam zoals door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
voorgesteld (op advies van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’) wordt door het
bestuur van de cultuurraad goed bevonden.
Concreet gaat het om het voorstel om de straat de naam Mouterij te geven.
In de veronderstelling hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben, hoopt het bestuur van
de cultuurraad dat het college van burgemeester en schepenen dit advies kan volgen.”
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van verkaveling Recon Bouw NV, voor
percelen, kadastraal gekend onder Sie B 699 k, 700 d, 701 a, tussen huisnummers 16 en 18 aan de
Noordstraat te Boekhoute, wordt definitief voorgesteld: Mouterij.
12. Definitief vaststellen van het RUP ' gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt '.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen


Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, inzonderheid Titel II, hoofdstuk II.

Verwijzingsdocumenten













Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29.04.2014 houdende opmaken van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt ‘.
Besluit van de gemeenteraad van 23.02.2017 houdende voorlopig vaststellen van het RUP ‘
gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt ‘.
Het ontwerp bestaande uit: : toelichtingsnota, onderzoek tot MER (milieueffectenrapport),
bestaande toestand, stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21.03.2017 houdende organisatie
openbaar onderzoek RUP gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt.
De bekendmaking van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad, Het Laatste Nieuws,
Het Nieuwsblad en de Standaard op 17.03.2017 en publicatie op de gemeentelijke website vanaf
02.03.2017.
Het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP ‘ gedeeltelijke herziening BPA en RUP Markt ‘ dat
liep van 24.03.2017 tot en met 22.05.2017.
Het advies van het Departement Omgeving van 09.05.2017.
Het advies van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, directie Ruimte, dienst
Ruimtelijke Planning van 18.05.2017.
Het bezwaarschrift van architect Wim Verschueren, Hoogstraat 7, 9960 Assenede.
Het advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van 08.08.2017.

Verantwoording




De wijziging beoogt voornamelijk een oplossing te bieden voor de huidige leegstand op de Markt,
een aantal toekomstige particuliere projecten en een wijziging van de verkeersafwikkeling ter
hoogte van de Markt, Kloosterstraat, Stadhuisstraat en Kasteelstraat en het uitbreiden van de
bouwzone van de bibliotheeksite.
De indiener van het bezwaarschrift niet akkoord kan gaan met :
1. Uitbreiding van de bouwdiepte op de verdieping van 12 m naar 15 m voor het bouwblok
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gelegen tussen Markt, Lochtingstraat, Hoogstraat en Hoogstraat 33 en 33A.
2. Overdruk waardevolle gevel voor de woning gelegen Hoogstraat 7.
3. De bekendmaking van het openbaar onderzoek is niet opgenomen op de gemeentelijke
website.
Weerlegging bewaar:
1. Bezwaarindiener refereert naar de toelichtingsnota waarin de motivatie tot opmaak van het
RUP is opgenomen. Eén van de redenen zijn geplande private ontwikkelingen mogelijk maken.
Bezwaarindiener stelt zich de vraag waar in de voormelde bouwblok deze ontwikkelingen
gepland zijn. Het klopt dat er binnen het plangebied van het RUP private ontwikkelingen gepland
zijn, maar het plangebied is meer dan enkel het bouwblok waar de bezwaarindiener het over
heeft. In de toelichtingsnota is niet opgenomen waar deze private ontwikkelingen precies
gepland zijn omdat een RUP een instrument is die over een tijdspanne van ettelijke jaren de
ontwikkelingsmogelijkheden dient vast te leggen. Het kan dus zijn dat het RUP de katalysator
wordt van nieuwe ontwikkelingen die niet mogelijk waren conform de voorschriften van het
vigerende bestemmingsplan. Voor het bouwblok waarvan sprake was dit het BPA Markt (MB
27/07/2007). Een deel binnen deze bouwblok (het zuidwestelijk deel) is recent reeds vernieuwd.
De kans dat er op korte termijn hier nieuwe ontwikkelingen zullen gebeuren is dus eerder gering.
De vrees dat de grotere bouwdiepte op de verdiepingen zal zorgen voor een vermindering van de
woonkwaliteit van aangrenzende woningen lijkt hier eerder ongegrond. Daar waar binnen dit
bouwblok wel nog nieuwe ontwikkelingen kunnen of zullen gebeuren (centraal en in het
noordoosten), zullen aanvragen dienen aan te tonen dat ten allen tijde voldaan is aan de goede
ruimtelijke ordening.
Bezwaarindiener laat uitschijnen in het bezwaarschrift dat het voorschrift een vrijgeleide is om
de bouwdiepte op de verdiepingen te voorzien op 15m. Dit is echter niet het geval. Het
voorschrift verplicht geenszins een bouwdiepte op de verdiepingen te voorzien van 15m, maar
spreekt expliciet over een maximum van 15m. Op vergunningsniveau kunnen nog altijd
beperkingen opgenomen worden m.b.t. de bouwdiepte van het aangevraagde goed, rekening
houdende met de omgeving en bouwdiepte van aangrenzende gebouwen, zoals bezwaarindiener
aanhaalt in het bezwaarschrift.
Een blik op het plan bestaande toestand van het RUP leert ons dat de percelen binnen dit
bouwblok voor het overgrote deel reeds bebouwd zijn. Sommige percelen zijn zelfs bebouwd van
de Lochtingstraat tot de Hoogstraat. Stellen dat het vergroten van de bouwdiepte op de
verdiepingen zal zorgen voor een grotere inkijk in de private ruimtes van de aangrenzende
percelen (inkijk in tuinen) lijkt ons daardoor eerder ongegrond.
Daarenboven blijkt dat vooral in het noordoosten van dit bouwblok er tamelijk smalle percelen
zijn. het verhogen van de bouwdiepte op de verdiepingen zorgt ervoor dat er voldoende ruime
woon- en leefruimtes kunnen voorzien worden die beantwoorden aan de huidige en toekomstige
noden.
2. Het voorschrift van het RUP (3.4.3.2.) vermeldt expliciet dat de vormelijke elementen waaraan
de voorgevel zijn waarde te danken heeft, dienen behouden te blijven, waarbij de volledige gevel
in beschouwing wordt genomen. Dit voorschrift is opgenomen n.a.v. het advies van Agentschap
Onroerend Erfgoed in het kader van de plenaire vergadering van het RUP. Daarin is opgenomen
dat “de overdruk waardevolle gevels” best wordt opgenomen voor de items die opgenomen zijn
op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, dus ook voor het pand met adres
Hoogstraat 7. Het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed was ongunstig omdat het RUP in de
vorm van toentertijd strijdig was met direct werkende normen uit het beleidsveld onroerend

124

erfgoed. Vandaar dat n.a.v. dat advies de gevels van items uit de vastgestelde inventaris van het
bouwkundig erfgoed een overdruk hebben gekregen in het RUP.
In de toelichting van kwestieus voorschrift staan inderdaad de zaken die opgenomen zijn bij de
beschrijving van het pand uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dat deze zaken niet
meer actueel of foutief zijn, kan geenszins een reden zijn om dit pand opeens niet meer te
beschouwen als opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Dit is nl. een vastgestelde
inventaris. Een RUP is trouwens geen instrument om de vastgestelde inventaris te evalueren of
aan te passen. Vandaar dat de gevel van dit pand ook een overdruk heeft gekregen.
3. De bekendmaking van het openbaar onderzoek is op de gemeentelijke website gebeurd onder
de rubriek “bekendmakingen 2017” : Bekendmakingen openbaar onderzoek RUP Markt,
gepubliceerd vanaf 02.03.2017 en gedurende gans de periode van het openbaar onderzoek
raadpleegbaar.
Tussenkomsten








N-VA verwijst naar het dossier met betrekking tot de bouwdiepte van het terras in de Hoogstraat
waar de bouwheer de bouwdiepte van 12 meter niet heeft gerespecteerd. De raad voor
vergunningsbetwisting heeft de klacht hierover als gegrond verklaard. N-VA vraagt of deze
uitbouw nu vergund is en welke acties de dienst stedenbouw heeft genomen.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de dienst stedenbouw alle verplichte
uitplakkingen nakijkt en na de uitvoering controles doet of dit volgens de vergunde plannen is
uitgevoerd. Zij zijn echter geen bouwpolitie en zijn beperkt in hun mogelijkheden om
vaststellingen te doen. Zonder toestemming van de eigenaar mogen zij de eigendom niet
betreden en moeten zij de controle vanop straat doen. Als er zware overtredingen worden
vastgesteld kan er vaststelling gedaan worden door de politie en kan het parket beslissen of er
verder vervolging komt. In dit geval is het gebouw gerealiseerd en wordt dit best opgelost door
het aanpassen van de bouwdiepte met een RUP.
N-VA stelt vast dat er door het goedkeuren van dit RUP een wettelijk kader wordt gecreëerd, ook
voor anderen die in deze zone op een bouwdiepte van 15 meter willen bouwen. N-VA stelt ook
vast dat het terrein van de bibliotheek is opgenomen in het RUP en dat daar nu een verdieping
kan gebouwd worden. Dit zal veel licht wegnemen in de Lochtingstraat.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat momenteel aan de contouren van
het bibliotheekgebouw niks mag gewijzigd worden. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld de
ingang aan te passen. Door de volledige site als gemeenschapsvoorziening te bestemmen is er
meer vrijheid om de nodige renovatie en aanpassingen te realiseren.
N-VA vraagt waarom de gevel van Hoogstraat 7 extra moet beschermd worden. Deze was toch al
beschermd?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze wel was opgenomen in de lijst
met waardevol erfgoed, maar dat deze daardoor niet beschermd is. Vanwege zijn architecturale
waarde is er na aftoetsing met de dienst Erfgoed beslist om deze gevel een beschermd statuut te
geven.
N-VA verduidelijkt zijn stemgedrag. Zij zullen zich onthouden omdat zij vinden dat er na de feiten
een aantal problemen worden opgelost door het RUP aan te passen. Er ontbreekt een
doordachte visie. Dit is een gedeeltelijke herziening op maat van wie er om vraagt. N-VA verwijst
naar zijn tussenkomst op de gemeenteraad van 28.04.2016 waar het dubieuze verloop van de
GECORO-vergadering van 05.04.2016 werd besproken. Dit RUP is op die vergadering besproken
en de GECORO heeft dit positief geadviseerd, maar het gevoel blijft dat de GECORO om de tuin is
geleid.
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Stemmen
Stemresultaat:

20 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,
Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Marc De Schepper, Marcel Scheir,
Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght)
2 onthoudingen (Guido Van de Veire, Sabina De Craecker)

BESLUIT
Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Gedeeltelijke herziening BPA en RUP
Markt ‘ wordt definitief goedgekeurd. Dit ontwerp bestaat uit: toelichtingsnota, onderzoek tot MER
(milieueffectenrapport), bestaande toestand, stedenbouwkundige voorschriften en
bestemmingsplan.
Art. 2
Het tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaar te weerleggen om volgende redenen:
1. Bezwaarindiener refereert naar de toelichtingsnota waarin de motivatie tot opmaak van het RUP is
opgenomen. Eén van de redenen zijn geplande private ontwikkelingen mogelijk maken.
Bezwaarindiener stelt zich de vraag waar in de voormelde bouwblok deze ontwikkelingen gepland
zijn. Het klopt dat er binnen het plangebied van het RUP private ontwikkelingen gepland zijn, maar
het plangebied is meer dan enkel het bouwblok waar de bezwaarindiener het over heeft. In de
toelichtingsnota is niet opgenomen waar deze private ontwikkelingen precies gepland zijn omdat een
RUP een instrument is die over een tijdspanne van ettelijke jaren de ontwikkelingsmogelijkheden
dient vast te leggen. Het kan dus zijn dat het RUP de katalysator wordt van nieuwe ontwikkelingen
die niet mogelijk waren conform de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Voor het
bouwblok waarvan sprake was dit het BPA Markt (MB 27/07/2007). Een deel binnen deze bouwblok
(het zuidwestelijk deel) is recent reeds vernieuwd. De kans dat er op korte termijn hier nieuwe
ontwikkelingen zullen gebeuren is dus eerder gering. De vrees dat de grotere bouwdiepte op de
verdiepingen zal zorgen voor een vermindering van de woonkwaliteit van aangrenzende woningen
lijkt hier eerder ongegrond. Daar waar binnen dit bouwblok wel nog nieuwe ontwikkelingen kunnen
of zullen gebeuren (centraal en in het noordoosten), zullen aanvragen dienen aan te tonen dat ten
allen tijde voldaan is aan de goede ruimtelijke ordening.
Bezwaarindiener laat uitschijnen in het bezwaarschrift dat het voorschrift een vrijgeleide is om de
bouwdiepte op de verdiepingen te voorzien op 15m. Dit is echter niet het geval. Het voorschrift
verplicht geenszins een bouwdiepte op de verdiepingen te voorzien van 15m, maar spreekt expliciet
over een maximum van 15m. Op vergunningsniveau kunnen nog altijd beperkingen opgenomen
worden m.b.t. de bouwdiepte van het aangevraagde goed, rekening houdende met de omgeving en
bouwdiepte van aangrenzende gebouwen, zoals bezwaarindiener aanhaalt in het bezwaarschrift.
Een blik op het plan bestaande toestand van het RUP leert ons dat de percelen binnen dit bouwblok
voor het overgrote deel reeds bebouwd zijn. Sommige percelen zijn zelfs bebouwd van de
Lochtingstraat tot de Hoogstraat. Stellen dat het vergroten van de bouwdiepte op de verdiepingen
zal zorgen voor een grotere inkijk in de private ruimtes van de aangrenzende percelen (inkijk in
tuinen) lijkt ons daardoor eerder ongegrond.
Daarenboven blijkt dat vooral in het noordoosten van dit bouwblok er tamelijk smalle percelen zijn.
het verhogen van de bouwdiepte op de verdiepingen zorgt ervoor dat er voldoende ruime woon- en
leefruimtes kunnen voorzien worden die beantwoorden aan de huidige en toekomstige noden.
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2. Het voorschrift van het RUP (3.4.3.2.) vermeldt expliciet dat de vormelijke elementen waaraan de
voorgevel zijn waarde te danken heeft, dienen behouden te blijven, waarbij de volledige gevel in
beschouwing wordt genomen. Dit voorschrift is opgenomen n.a.v. het advies van Agentschap
Onroerend Erfgoed in het kader van de plenaire vergadering van het RUP. Daarin is opgenomen dat
“de overdruk waardevolle gevels” best wordt opgenomen voor de items die opgenomen zijn op de
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, dus ook voor het pand met adres Hoogstraat 7.
Het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed was ongunstig omdat het RUP in de vorm van
toentertijd strijdig was met direct werkende normen uit het beleidsveld onroerend erfgoed. Vandaar
dat n.a.v. dat advies de gevels van items uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed
een overdruk hebben gekregen in het RUP.
In de toelichting van kwestieus voorschrift staan inderdaad de zaken die opgenomen zijn bij de
beschrijving van het pand uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dat deze zaken niet meer
actueel of foutief zijn, kan geenszins een reden zijn om dit pand opeens niet meer te beschouwen als
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Dit is nl. een vastgestelde inventaris. Een RUP is
trouwens geen instrument om de vastgestelde inventaris te evalueren of aan te passen. Vandaar dat
de gevel van dit pand ook een overdruk heeft gekregen.
3. De bekendmaking van het openbaar onderzoek is op de gemeentelijke website gebeurd onder de
rubriek “bekendmakingen 2017” : Bekendmakingen openbaar onderzoek RUP Markt, gepubliceerd
vanaf 02.03.2017 en gedurende gans de periode van het openbaar onderzoek raadpleegbaar.
Art. 3.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en
het volledige advies van de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van
de provincie Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering.
13. Voorlopig vaststellen RUP ' Site wasserij-droogkuis Van Zele'.
Bevoegdheid
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.
Wetten en Reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid Titel II, hoofdstuk II.
Verwijzingsdocumenten
 Ministerieel besluit van 17.08.2004 houdende goedkeuren sectoraal BPA ‘zonevreemde
bedrijven‘.
 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede, goedgekeurd door de Deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 19.02.2009.
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20.10.2015 houdende opmaken van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site van wasserij-droogkuis Van Zele.
 Het ontwerp bestaande uit: : plan bestaande toestand, onderzoek tot MER (
milieueffectenrapport ), grafisch plan, plan juridische toestand, register van percelen waarop
bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd, stedenbouwkundige voorschriften en
toelichtingsnota.
 Advies Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten,
Milieueffectrapportage van 02.06.2017.
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 Advies Departement Omgeving, dienst Veiligheidsrapportering van 16.06.2017
 Advies Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, directie Ruimte, dienst ruimtelijke planning van
05.07.2017.
 Advies Agentschap Innoveren & Ondernemen van 30.06.2017.
 Advies Agentschap Wegen & Verkeer van 27.06.2017.
 Advies Departement Landbouw & Visserij van 19.06.2017.
 Advies Departement Omgeving van 26.06.2017.
 Advies Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 03.07.2017.
 E-mail van departement omgeving, omgevingsplanning van 04.07.2017.
 Verslag van de plenaire vergadering van 04.07.2017.
 Advies Isabellapolder van 05.07.2017, ontvangen 06.07.2017.
 Advies OVAM 13.07.2017, ontvangen 13.07.2017.
Verantwoording
 Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering delen de adviserende diensten hun al dan niet
schriftelijke opmerkingen mee ( artikel 2.2.20 VCRO ).
 Overwegende dat de wasserij-droogkuis Van Zele gelegen te 9968 Bassevelde, Beekstraat 84,
werd bestemd als zone voor lokale bedrijvigheid in het BPA zonevreemde bedrijven.
 Overwegende dat volgens de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften de zone voor lokale
bedrijvigheid enkel voorbehouden is voor volgende type bedrijvigheid: wasserij.
 Overwegende dat het bedrijf wasserij-droogkuis Van Zele sinds enkele jaren gestopt is met haar
activiteiten en dat de huidige bedrijfsgebouwen sterk verouderd zijn.
 Overwegende dat in de huidige bedrijfsgebouwen in de toekomst geen wasserij als type
bedrijvigheid zal uitgeoefend worden en dat een herbestemming van de zone aangewezen is.
 Overwegende dat het BPA “ zonevreemde bedrijven “ voor het deelplan wasserij-droogkuis Van
Zele alleen kan aangepast worden door de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan.
 Het voorontwerp en de stedenbouwkundige voorschriften werden aangepast naar aanleiding van
de ontvangen adviezen voor de plenaire vergadering.
Tussenkomsten
 CD&V ondersteunt deze herbestemming ten volle en is verheugd dat er een oplossing komt voor
deze historisch gegroeide problematiek.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ site wasserij-droogkuis Van Zele ‘ wordt
voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp bestaat uit: plan bestaande toestand, onderzoek tot MER (
milieueffectenrapport ), grafisch plan, plan juridische toestand, register van percelen waarop
bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd, stedenbouwkundige voorschriften en
toelichtingsnota.
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Art. 2
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ site wasserij-droogkuis Van Zele ‘ wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex
ruimtelijke ordening.
14. Vaststellen nieuw retributiereglement bibliotheek Assenede vanaf 01.01.2018.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42, §3.

Verwijzingsdocumenten


Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2016 betreffende het vaststellen nieuw retributiereglement
bibliotheek vanaf 01.07.2016.

Verantwoording





Bibliotheek Assenede wenst het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vanaf 01.01.2018 in
gebruik te nemen. In de huidige gemeenteraad komt dit ook aan bod.
Door wijzingen in het bibliotheekreglement dient ook het retributiereglement bibliotheek
Assenede aangepast te worden.
Omdat in het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland verwezen wordt naar het
retributiereglement bibliotheek Assenede komt dit punt eerst aan bod.
Dit zijn de wijzigingen in het retributiereglement:
- de boete van 0.50 euro per week per werk wordt vervangen door telaatgeld van 0.15 euro
per openingsdag per materiaal.
- Vroeger werden er 4 rappels verstuurd voor achtergebleven materialen. Vanaf 01.01.2018
zullen er slechts 2 rappels verstuurd worden vooraleer de aangetekende brief verstuurd
wordt door de financiële dienst.
- De prijs van een dvd-doos wordt opgetrokken van 1,00 naar 2,00 euro.
- Er worden geen bibliotheektassen meer verkocht.

Stemmen
Stemresultaat:

16 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,
Guido Van de Veire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Heidi Schaght,
Sabina De Craecker)
6 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Stany Buysse, Marc Bobelyn, Koen Buysse)

BESLUIT
Artikel 1
Het retributiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26.05.2016 wordt
opgeheven vanaf 01.01.2018.
Art. 2
Het retributiereglement zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd, wordt vastgesteld.
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Art. 3
Dit besluit treedt in werking vanaf 01.01.2018.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
15. Vaststellen nieuw bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vanaf 01.01.2018.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen

Wetten en Reglementen


Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.05.2016 – Vaststellen nieuw gebruikersreglement bibliotheek
vanaf 01.07.2016.

Verwijzingsdocumenten





Het collegebesluit dd.10.11.2015 houdende goedkeuring afsprakennota en actieplan 2015-2016
Bibliotheken Meetjesland als Regiobib.
Het gemeenteraadsbesluit dd. 28.09.2017 houdende vaststellen nieuw retributiereglement
bibliotheek vanaf 01.01.2018.
Advies Beheersorgaan Openbare Bibliotheek Assenede dd. 30.05.2017.
Begeleidende brief COMEET dd. 22.03.2017.

Verantwoording











In het College van 10.11.2015 werd de afsprakennota 2015-2016 Bibliotheken Meetjesland
goedgekeurd. Hierin werd de uitwerking van een gemeenschappelijk gebruiksreglement
vooropgesteld vanaf 2017.
In het voorjaar 2017 zijn de 14 bibliotheken van Regiobib Meetjesland tot een consensus
gekomen voor een gezamenlijk bibliotheekreglement.
De inwoners van het Meetjesland kunnen in elke bibliotheek aan dezelfde voorwaarden gebruik
maken van de fysieke en digitale dienstverlening.
Achterliggende principes bij de opmaak van het reglement waren:
- Zoveel mogelijk de dienstverlening aan de gebruiker vooropstellen.
- Zoveel mogelijk een algemene vereenvoudiging van procedures nastreven.
- De gratis basisdienstverlening van de bibliotheek respecteren, maar de tarieven voor de
‘extra’s’ (bv. boetes) optrekken.
Dit bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland werd op 21.03.2017 unaniem goedgekeurd door
de Raad van Bestuur van COMEET.
Bibliotheek Assenede wenst dit bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vanaf 01.01.2018 in
gebruik te nemen. De 14 Meetjeslandse bibliotheken engageren zich om dit
bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland te laten ingaan ten laatste op 01.01.2018.
Het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland vervangt het oude gebruiksreglement
bibliotheek Assenede.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het gebruikersreglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26.05.2016 wordt
opgeheven vanaf 01.01.2018.
Art. 2
Het bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd, wordt
vastgesteld.
Art. 3
Dit besluit treedt in werking vanaf 01.01.2018.
Art. 4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het beheersorgaan van de bibliotheek.
16. Heraanleg Kriekerijstraat te Assenede. Goedkeuren meeruitgaven ereloonopdracht.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen









Het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
De wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 houdende vaststellen aanpassingen in het begrip
“dagelijks bestuur”.

Verwijzingsdocumenten





Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 04.10.2016 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de indicatieve raming en de gunningwijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het bijzonder bestek voor de ontwerpopdracht “Heraanleg Kriekerijstraat te Assenede”,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 04.10.2016.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22.11.2016 goedkeuring aan
de gunning van de ereloonopdracht voor het project “Heraanleg Kriekerijstaat” aan Studiebureau
Jonckheere bvba, Koningin Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge.
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De raming van 09.03.2017 ten bedrage van € 152.922,00 excl. BTW horende bij het voorontwerp
“Heraanleg Kriekerijstraat”.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 04.04.2017 goedkeuring aan
de meerwerken voor het teeronderzoek door Studiebureau Jonckheere bvba.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30.05.2017 goedkeuring aan
de meerwerken voor het uitvoeren van de afkoppelingsopdracht door Studiebureau Jonckheere
bvba.
Het werfverslag van 05.05.2017 opgemaakt door Studiebureau Jonckheere.
De factuur met nr. 20172463 van 11.07.2017 van het Studiebureau Jonckheere voor het inmeten
van de proefsleuven ten bedrage van € 1.260,00 excl. BTW of € 1.524,60 incl. BTW.
De berekeningsnota “Meeruitgaven ereloonopdracht heraanleg Kriekerijstraat te Assenede”.
Investeringstabel budget 2017, project “Heraanleg Kriekerijstraat” – BI 020000 – AR 2240007.

Verantwoording







Omdat er geen voetpaden liggen in de Kriekerijstraat, er veel nutsleidingen aanwezig zijn en de
wegzate vrij smal is, was het aangewezen om proefsleuven te laten maken en te laten inmeten.
Zo kon de exacte ligging van de nutsleidingen bepaald worden en kon een correct
rioleringsontwerp opgemaakt worden.
De factuur met nr. 20172463 van 11.07.2017 van Studiebureau Jonckheere voor het inmeten van
de proefsleuven ten bedrage van € 1.260,00 excl. BTW of € 1.524,60 incl. BTW te financieren via
de kredieten voorzien in het budget 2017 - BI 020000 – AR 2240007.
De gecumuleerde meeruitgaven op de ereloonopdracht van bvba Studiebureau Jonckheere
bedragen meer dan 50%.
Derhalve dienen de meeruitgaven ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

Tussenkomsten




N-VA heeft in het verleden al aangekaart dat we nu met meerkosten worden geconfronteerd
omdat er in het verleden teveel teer werd verwerkt in het asfalt. Ook in dit dossier is dat het
geval.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er vanaf een teergehalte hoger dan
1% afvoer van het asfalt naar een gespecialiseerde firma nodig is. Vroeger kon dit eenvoudig
onderzocht worden door middel van een spuitbus. Nu is er bijkomend onderzoek nodig door het
studiebureau. Voor de Kriekerijstraat hebben we op dit moment nog geen antwoord of het
maximum percentage is overschreden.
N-VA heeft bedenkingen bij het bedrag dat nu geraamd is voor de werken omdat we nu al met
meerkosten worden geconfronteerd. Het is op voorhand geweten dat er geen duidelijke plannen
bestaan van de nutsvoorzieningen in de Kriekerijstraat, dus dit had kunnen voorzien worden.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het hier over relatief kleine bedragen
gaat in verhouding tot het totaalbedrag voor de werken. Budgettair is er ook geen probleem om
deze meerkosten te dragen. De beschikbare plannen zijn niet exact genoeg. Door nu goed te
onderzoeken welke leidingen er in de grond zitten kunnen latere kosten of schade aan
nutsleidingen tijdens de werken worden vermeden.

Stemmen
Stemresultaat:

20 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde,
Hubert Staelens, Erik Roegis, Chantal Bobelijn, Dominique Buysse,
Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Marc De Schepper, Marcel Scheir,
132

Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire,
David Vercauteren, Hilde Baetsle, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght)
2 onthoudingen (Guido Van de Veire, Sabina De Craecker)
BESLUIT
Artikel 1
De meeruitgaven op de ereloonopdracht van bvba Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan
134/5, 8200 Brugge voor het project “Heraanleg Kriekerijstraat te Assenede” ten bedrage van
€ 7.451,36 excl. BTW worden goedgekeurd.
Art. 2
De factuur met nr. 20172463 van 11.07.2017 van bvba Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan
134/5, 8200 Brugge voor het inmeten van de proefsleuven ten bedrage van € 1.260,00 excl. BTW of
€ 1.524,60 incl. BTW wordt goedgekeurd.
Art. 3
De factuur met nr. 20172463 van 11.07.2017 van bvba Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan
134/5, 8200 Brugge voor het inmeten van de proefsleuven ten bedrage van € 1.260,00 excl. BTW of
€ 1.524,60 incl. BTW te financieren via de kredieten voorzien in het budget 2017 - BI 020000 – AR
2240007.
17. Adviseren tot afschaffing van voetweg 60 tussen Trieststraat en Molenbosstraat te 9960
Assenede.
De gemeentesecretaris Frederik Willems en raadslid Hilde Baetslé verlaten de zitting wegens
persoonlijke betrokkenheid bij het dossier.
Het jongste raadslid Stany Buysse wordt aangesteld om de rol van gemeentesecretaris over te nemen
bij de behandeling van dit agendapunt.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 43§1 en artikel 57.

Wetten en Reglementen





De wet van 10.04.1841 over de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20.05.1866 en
09.08.1948.
Het provinciaal reglement op de buurtwegen van 24.11.1977.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij het hersteldecreet van 23.01.2009 en
latere wijzigingen en aanpassingen.
Het besluit van 20.06.2014 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.

Verwijzingsdocumenten




De e-mail van 08.06.2017 van mw Hilde Baetslé met betrekking tot afschaffing voetweg nr 60
Trieststraat – Molenbosstraat.
De e-mail van 12.06.2017 van dhr Paul De Groote met betrekking tot verzoek afschaffing
voetweg 60 te Assenede.
De e-mail van 12.06.2017 van dhr Peter Vanhyfte met betrekking tot de afschaffing voetweg
60 Trieststraat – Molenbosstraat.
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Het stratenplan met daarop aangeduid de voetweg 60 te Assenede.
Kopie uit het kadasterplan met daarop aangeduid de voetweg 60 te Assenede.
De verkavelingsvergunning afgeleverd op 12.04.2016 aan NV Baetslé Immo, Sperbeekstraat 7
te 9960 Assenede met betrekking tot het perceel gelegen Molenbosstraat zn., kadastraal
gekend onder de nrs. 0670A en 0671H (deel) der sectie C van de 1e afdeling Assenede.
Kopie uit het verkavelingsplan met daarop aangeduid voetweg 60 te Assenede.
Kopie uit de atlas der buurtwegen, detailplan 26, van Assenede.
Het verkavelingsplan met betrekking tot de verkavelingsaanvraag Trieststraat te Assenede,
percelen kadastraal gekend onder de nrs. 0662 en 0665 der Sectie C van de 1e afdeling
Assenede.
Het gemeenteraadsbesluit van 06.07.2017 betreffende princiepbeslissing voor het afschaffen
van voetweg 60 in Assenede.
De documenten van het tussen 01.08.2017 en 31.08.2017 gehouden publiek onderzoek,
zijnde:
- het proces verbaal van opening van het publiek onderzoek
- de bekendmaking van het publiek onderzoek
- de publicatie in het Belgisch Staatsblad
- de vermelding op de gemeentelijke website
- het proces-verbaal van sluiting van het publiek onderzoek
- het getuigschrift van bekendmaking.

Verantwoording













Op de percelen kadastraal gekend onder de nrs. 0670A en 0671H (deel) der sectie C van de 1e
afdeling Assenede werd een verkaveling gerealiseerd.
Voor de percelen kadastraal gekend onder de nrs. 0662 en 0665 der Sectie C van de 1e afdeling
Assenede is een verkavelingsaanvraag lopende.
De voetweg 60 te Assenede welke gelegen is tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat is al
meer dan 30 jaar niet meer in gebruik en ook niet meer zichtbaar in het landschap.
Deze beide verkavelingen zorgen ervoor dat een verbinding gemaakt wordt voor voetgangers
en fietsers tussen de Molenbosstraat en de Trieststraat te Assenede, dit als vervanging van de
in onbruik geraakte voetweg 60.
Aangezien de in onbruik geraakte voetweg door een aantal percelen van de verkavelingen
loopt, wordt door de verkavelaars gevraagd om deze af te schaffen.
Daarom was het noodzakelijk dat de procedure voor afschaffing van deze voetweg werd
opgestart.
In zitting van de gemeenteraad van 06.07.2017 werd hiervoor een princiepbeslissing genomen.
In de periode van 01.08.2017 tot en met 31.08.2017 werd een publiek onderzoek
georganiseerd waarbij geen bezwaren werden geuit of klachten werden ingediend.
Het gemeentebestuur opteert om het afschaffen van voetweg 60 gunstig te adviseren om
reden dat:
- deze voetweg reeds jaren in onbruik is en niet meer te zien is in het landschap .
- er een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd tussen de
Trieststraat en de Molenbosstraat, dwars door twee nieuw aan te leggen verkavelingen.
Het dossier dient na deze gemeenteraad voor definitieve beslissing te worden overgemaakt
aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
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In toepassing van de wet van 10.04.1841 over de buurtwegen en artikel 1 van het besluit van
20.06.2014 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van
het openbaar onderzoek inzake buurtwegen behoort het tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad om deze beslissing te nemen.

Tussenkomsten




N-VA vraagt meer uitleg over het statuut van de nieuwe verbinding die in de plaats zou komen
van de af te schaffen voetweg.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat in de vergunde verkavelingen waar
deze oude voetweg doorloopt een nieuwe trage weg is voorzien voor fietsers en voetgangers.
N-VA vraagt wie de kosten draagt voor deze nieuw aan te leggen trage weg.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat deze kosten voor de verkavelaar
zijn.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert om voetweg 60, gelegen tussen de Trieststraat en de Molenbosstraat te
9960 Assenede af te schaffen om volgende redenen:
- deze voetweg reeds jaren in onbruik is en niet meer te zien is in het landschap.
- er een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers wordt gerealiseerd tussen de Trieststraat en
de Molenbosstraat, dwars door twee nieuw aan te leggen verkavelingen.
Art. 2
Vijf afschriften van deze beslissing en van het volledige dossier over te maken aan de Deputatie van
de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
De gemeentesecretaris Frederik Willems en raadslid Hilde Baetslé vervoegen terug de vergadering.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. Willems
Gemeentesecretaris

Ph. De Coninck
Burgemeester-voorzitter
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