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Gemeenteraad van 29.05.2019 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Philippe De Coninck 

Burgemeester 

  

Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé 

Schepenen 

  

Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 

Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

Verontschuldigd 

Brenda Van den Bossche 

Gemeenteraadslid 

 

 

Agenda 

Openbare zitting 

1. NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25.04.2019. 

2.  FINANCIËN 

Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente. 

3.  FINANCIËN 

Kennisnemen van de jaarrekening 2018 van het OCMW. 

4.  AGB ASSENEDE 

Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede 

5.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 05.06.2019. 

6.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IVM op 12.06.2019. 

7.  EVENEMENTEN 

Aanvaarden bijzonder nood- en interventieplan Harleydag te Bassevelde op 14.07.2019. 

8.  INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo van 

24.06.2019. 
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9.  PATRIMONIUM 

Goedkeuren van de akte grondruil gedeelte den Tejo met gedeelte parkeerplaats Kasteelstraat.  

10.  FINANCIËN 

Beslissen over het uittreden uit Zefier voor de aandelen D. 

Aanvullende dagorde fractie Vlaams Belang 

11. Voorstel tot beslissing: subsidiereglement geveltuinen. 

12. Interpellatie: kruispunt Haantjen - Hendekenstraat. 

13. Interpellatie: vraag i.v.m. een slogan in het gemeentelijk informatiemagazine 'De Belleman'. 

14.  Interpellatie: parkbegraafplaats Bassevelde. 

Aanvullende dagorde fractie Anders 

15. Interpellatie: BOU 8. 

16. Interpellatie: verkeerssituatie De Posthoorn. 

17. Interpellatie: dienstverlening politie. 

18. Interpellatie: Molenbosstraat Assenede. 

19. Interpellatie: speelplein Assenede. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 25.04.2019. 

De notulen van de gemeenteraad van donderdag 25.04.2019 worden goedgekeurd. 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 
 

2.  Vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente. 

De financieel directeur, Carla Van Dender, vervoegt de zitting.  

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 § 2, 3°. 

Wetten en Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 172, 173 § 1 en 174. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 

wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 gemeente Assenede. 

Verantwoording 

 De uitslag die de jaarrekening 2018 vertoont. 
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Tussenkomsten 

 De Andersfractie vraagt hoe het komt dat de ontvangsten uit andere belastingen (pagina 37) ten 

opzichte van 2017 gestegen zijn van € 738.044,00 naar € 1.359.216,00. 

 De financieel directeur antwoordt dat de kohieren milieubelasting gezinnen en bedrijven 2017 

uitvoerbaar verklaard zijn in 2018, deze opbrengst is dus dubbel in rekening 2018. 

 De Andersfractie vraagt zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot de prioritaire actie 

‘aantal digitale processen opgenomen in een workflowsysteem’ (pagina 8). Op pagina 11 lezen zij 

dat het opstellen en automatiseren van documentenflow en workflow is opgeschoven naar een 

volgend budgetjaar waarbij Office 365 deze plaats zal innemen. 

 De algemeen directeur antwoordt dat de voorbije jaren verschillende systemen zijn onderzocht 

door de IT-dienst en dat er diverse demo’s zijn geweest, maar volgens de IT-dienst waren er 

teveel vragen en onzekerheden om een definitieve keuze te maken. Momenteel heeft de IT-

dienst wel veel vertrouwen in een nieuwe Microsofttoepassing Office 365 die ons heel wat 

mogelijkheden zou moeten bieden. Dit programma heeft meer dan 80 modules en zou een groot 

aantal processen verder kunnen digitaliseren of optimaliseren zoals outlook, digitaal 

projectbeheer, postregistratie, opvolgen workflow en werkprocessen,… Bedoeling is te starten 

met een basisintroductie in het najaar en nadien geleidelijk modules bij te huren en verder te 

ontwikkelen in de organisatie. 

 Anders stelt vast dat er meer dan 1 miljoen euro is bespaard op wegenwerken (pagina 40). Op de 

vorige gemeenteraad werd door de meerderheid gezegd dat er geen geld was om bepaalde 

straten volledig te asfalteren, maar enkel om de putten te vullen. Dan is het toch vreemd dat er 

nog zoveel geld beschikbaar is. 

 De financieel directeur antwoordt dat verschillende projecten wel zijn opgestart maar dat de 

facturen pas in het volgende boekjaar binnen komen. Deze bedragen moeten bij de 

eerstvolgende budgetwijziging opnieuw worden voorzien. Bovendien houden we ons bij de 

investeringen aan de omschrijvingen van de projecten zoals opgesomd in de lijst met opdrachten 

die bij het budget zit. 

 De Andersfractie merkt ook op dat er voor ‘patrimonium zonder maatschappelijk doel’ 

€ 392.799,00 was voorzien, maar niks is uitgegeven. 

 De financieel directeur antwoordt dat ook hier investeringen worden voorzien maar als er nog 

geen facturen binnen zijn blijft het krediet onbenut. 

Het college van burgemeester en schepenen vult aan dat onder andere projecten zoals het oud 

gemeentehuis en BOU8 wachten op goedkeuring van de Vlaamse overheid voor subsidiëring. Het 

is de minister die dit moet beslissen. 

 Anders merkt op dat er veel geld wordt uitgegeven aan ‘Elektriciteit openbare verlichting’. Het 

gaat om meer dan € 261.000,00  (pagina 54).  Er wordt gevraagd of er geen manieren zijn om 

hierop te besparen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. 

 Het college van burgemeester en schepenen vindt dit ook veel geld en onderzoekt besparingen. 

Het is een algemene tendens om lichten te dimmen of te doven, maar niet op gevaarlijke 

locaties. Met Fluvius wordt onderzocht wat de impact kan zijn op onze klimaatdoelstellingen. Het 

is alleszins de bedoeling op termijn op elk gemeentelijk gebouw waar dit opportuun is te werken 

met zonnepanelen. 

 Anders stelt vast dat de afgifte van identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,… ongeveer 

€ 30.000,00 minder opbrengt (pagina 56) en vraagt of daar een reden voor is. 

 De financieel directeur zegt dat dit wellicht te maken heeft met het feit dat ID-bewijzen nu 10 

jaar geldig zijn. In sommige periodes worden meer mensen opgeroepen dan in andere. 
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 Anders stelde eerder al de vraag welke kunstwerken opgenomen zijn in de balans en vraagt of de 

vraag tot bij de financieel directeur geraakt is. 

 De financieel directeur heeft de vraag gekregen. Een aantal kunstwerken zijn aangekocht via 

investeringen en zitten dus in de balans, bijvoorbeeld het schilderij in de raadszaal of de beelden 

in de vijver. De Kubus staat er niet in omdat deze geschonken is. Bij de opmaak van de 

beginbalans is deze niet ingeschreven. De Kubus zit niet in de globale verzekeringspolis maar in 

een aparte polis. 

 Anders merkt op dat een aantal kunstwerken terug te vinden zijn in de proef- en saldibalans op 

AR 2401000 kunstwerken niet-erfgoed. 

 De financieel directeur meldt dat een aantal kunstwerken van voor BBC in de balans staan en bij 

de overgang naar BBC op die algemene rekening geboekt zijn. Het grootste bedrag is voor de 

BOU8. 

 Het Vlaams Belang vraagt naar de stand van zaken betreffende de beeldkwaliteitskamer. 

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er na de genomen beslissing tot 

oprichten een gelijkaardig traject is gestart bij VENECO. Onder begeleiding van de Vlaamse 

Bouwmeester gaan zij ook een beeldkwaliteitskamer oprichten waar gemeenten projecten 

kunnen voorleggen voor advies. Deze zal worden samengesteld uit nog meer deskundige 

architecten, ruimtelijke planners, specialisten onroerend erfgoed,…). Dit is echter nog niet 

officieel van start gegaan maar in afwachting heeft Assenede al een drietal dossiers voorgelegd 

aan een apart groepje deskundigen van VENECO die ons advies gaven. 

 Anders stelt vast dat de openbare schuld per inwoner gedaald is naar € 1.017,00 per inwoner en 

vraagt of dit te maken heeft met de terugbetaling van leningen en het niet meer afsluiten van 

nieuwe leningen. 

 Dit wordt bevestigd door de financieel directeur. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2018 van de gemeente, zoals in bijlage, wordt vastgesteld.  

 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid. 

De financieel directeur, Carla Van Dender, verlaat de zitting.  

 

3.  Kennisnemen van de jaarrekening 2018 van het OCMW. 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 
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Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn art. 39, art. 149 en art. 174-175. 

 De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

art. 89. 

Verwijzingsdocumenten 

 De jaarrekening 2018 van het OCMW Assenede. 

 De beslissing van de OCMW-raad van 29 mei 2019 houdende het vaststellen van de jaarrekening 

2018 van het OCMW Assenede. 

Verantwoording 

 De uitslag die de jaarrekening 2018 van het OCMW Assenede vertoont. 

 De raad voor maatschappelijk welzijn dient in de loop van het eerste semester van het financiële 

boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft zich uit te 

spreken over de vaststelling van de rekening. 

 Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2018 van het OCMW Assenede in zitting van de 

OCMW-raad van 29 mei 2019. 

 Na de vaststelling van de jaarrekening van het OCMW beschikt de gemeenteraad over een 

termijn van vijftig dagen om eventuele opmerkingen ter kennis te brengen aan de 

provinciegouverneur. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het OCMW Assenede zoals in bijlage. 

 

Art. 2 

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW Assenede en aan de 

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

 

4.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede 

Wetten en Reglementen 

 Gemeenteraadsbeslissing van 29.01.2009 houdende het oprichten van het Autonoom 

Gemeentebedrijf (AGB) Assenede. 

 Artikel 234 van het decreet over het lokaal bestuur dd 22.12.2017. 

 Statuten Autonoom Gemeentebedrijf Assenede dd. 31.01.2019. 

Verwijzingsdocumenten 

 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf 

Assenede goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van het 
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gemeentebestuur Assenede dd. 18.06.2013 en goedgekeurd in de Raad van Bestuur AGB 

Assenede dd. 04.07.2013. 

 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf 

Assenede voorgelegd ter goedkeuring in de Raad van Bestuur AGB Assenede dd. 29.05.2019 en 

voorgelegd ter goedkeuring in de gemeenteraad Assenede dd. 29.05.2019. 

Verantwoording 

 Tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt na onderhandeling een 

beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de 

gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom 

gemeentebedrijf door de raad van bestuur. 

 De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na 

de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in 

werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. 

 De beheersovereenkomst werd aangepast aan: 

o het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017, 

o de huidige statuten en 

o de vraag om presentiegelden toe te kennen aan de leden van de Raad van Bestuur. 

 Aangezien er een aanpassing is aan de presentiegelden, zal de beheersovereenkomst moeten 

goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen en de Raad van Bestuur 

van het AGB Assenede, maar ook door de gemeenteraad Assenede. 

Tussenkomsten 

 Anders verwijst naar artikel 18 waar sprake is van rapportering aan de gemeenteraad door een 

ondernemingsplan, operationeel plan, een activiteitenverslag en een evaluatieverslag. Dit is 

echter nog nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte opmerking. Het is de 

bedoeling dat de komende maanden een audit zal plaatsvinden waarbij zowel de financiële 

structuur als de werking zal worden doorgelicht. Via het raamcontract van Audit Vlaanderen 

kunnen we hiervoor Ernst&Young aanspreken. Deze week is er een gesprek geweest om de 

scoop af te bakenen en zij zullen op basis daarvan een offerte maken. Deze opmerking van 

Anders kan zeker aan hen meegegeven worden. 

 Anders vraagt of ook de BTW-ruling in de audit zal worden opgenomen.  

 Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat dit een onderdeel van de audit zal 

worden. 

 Het Vlaams Belang herhaalt zijn opmerking die ze maakten op de Raad van Bestuur. Ze zijn tegen 

het geven van presentiegelden in het AGB omdat hun principe is “eerst de mensen, niet onze 

zakken”. Zij zullen daarom tegen stemmen. 

Stemmen

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
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Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De beheersovereenkomst goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van het 

gemeentebestuur Assenede van 18.06.2013 en goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 04.07.2013 

wordt opgeheven op datum waarop er goedkeuring verleent wordt aan de nieuwe 

beheersovereenkomst door het gemeentebestuur Assenede en door het Autonoom 

Gemeentebedrijf Assenede. 

Art. 2 

Er wordt goedkeuring gehecht aan de beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het 

Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd. 

Art. 3 

De beheersovereenkomst neemt ingang de datum waarop er zowel goedkeuring verleend werd door 

het gemeentebestuur Assenede en door het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. 

 

5.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 05.06.2019. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De statuten van de IGS Westlede. 

 Schrijven van 05.04.2019 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de 

gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 

05.06.2019. 

 Gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 betreffende het aanduiden van een mandataris-

vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de 

Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen tot de hernieuwing van de gemeenteraad 

in 2025. 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede. 

 De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de  algemene 

vergadering van 05.06.2019 met daarop volgende agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering  04.12.2018 en Buitengewone 

Algemene Vergadering 19.03.2019. 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018. 

3. Evaluatierapport. 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 
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5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021. 

6. Remuneratieverslag. 

7. Vaststelling zitpenning bestuurders. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 

05.06.2019  en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 04.12.2018 en Buitengewone Algemene 

Vergadering 19.03.2019. 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018. 

3. Evaluatierapport. 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 

5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021. 

6. Remuneratieverslag. 

7. Vaststelling zitpenning bestuurders. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Dieter Vercauter, of zijn plaatsvervanger, dhr. Servaas 

Van Eynde, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt opgedragen 

ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige gemeenteraad te 

stemmen. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 

Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

 

6.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van de IVM op 12.06.2019. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen. 

 De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis. 

Verwijzingsdocumenten 

 De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 12.06.2019, vastgesteld door de Raad 

van Bestuur in zijn zitting van 02.04.2019. 

 Het aangetekend schrijven van IVM van 17.04.2019 inzake de uitnodiging tot de algemene 

vergadering van 12.06.2019 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten. 
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 Het aangetekend schrijven van IVM van 08.05.2019 betreffende de informatie over de 

agendapunten 1, 2, 3, 4 en 7. 

 De beslissing van de gemeenteraad 31.01.2019 waarbij de mevrouw Lieve Goethals als 

bestuurder bij IVM werd voorgedragen. 

 De beslissing van de algemene vergadering van IVM van 20.03.2013 houdende de benoeming 

van mevrouw Lieve Goethals als bestuurder. 

 De beslissing van de gemeenteraad 31.01.2019 waarbij mevrouw Hilde Baetslé  als 

vertegenwoordiger en de heer Alex Meulebroeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de 

huidige legislatuur. 

Verantwoording 

 De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 12.06.2019 om 19.00 uur in de 

halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te Eeklo. 

 De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten: 

o Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de 

periode 2013 – 2019 – goedkeuring. 

o Strategisch beleidsplan 2019 -2025 – goedkeuring. 

o Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene 

vergadering en raad van bestuur – goedkeuring. 

o Deontologische code voor personeel – goedkeuring. 

o Bouw loods en magazijn – dading – goedkeuring. 

o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2018. 

o Verslag van de commissaris. 

o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2018. 

o Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

o Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

o Aanpassing maatschappelijk kapitaal aan het bevolkingscijfer van de meest recente 

officiële opgave gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van artikel 13 van 

de statuten – goedkeuring. 

o Varia. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 12.06.2019 en 

aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 

1. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de 

periode 2013 – 2019 – goedkeuring. 

2. Strategisch beleidsplan 2019 -2025 – goedkeuring. 

3. Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene 

vergadering en raad van bestuur – goedkeuring. 

4. Deontologische code voor personeel – goedkeuring. 
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5. Bouw loods en magazijn – dading – goedkeuring. 

6. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2018. 

7. Verslag van de commissaris. 

8. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2018. 

9. Verlenen van kwijting aan de bestuurders. 

10. Verlenen van kwijting aan de commissaris. 

11. Aanpassing maatschappelijk kapitaal aan het bevolkingscijfer van de meest recente 

officiële opgave gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van artikel 13 van 

de statuten – goedkeuring. 

12. Varia. 

Art. 2 

De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren 

om op de algemene vergadering van IVM van 12.06.2019 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al 

het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het 

totaal van het aantal stammen waarover de gemeente beschikt, zijnde 13.942 stemmen. 

 

7.  Aanvaarden van het bijzonder nood- en interventieplan Harleydag te Bassevelde op 14.07.2019. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

 Wetten en Reglementen 

 De wet van 31 december 1963 en de wet van 28 maart 2003 betreffende de civiele bescherming. 

 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en 

interventieplan van de Provinciegouverneur. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de 

provinciale nood- en interventieplannen. 

 De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines. 

 De omzendbrief van 10 december 1987 betreffende de ordehandhaving. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het bijzonder nood- en interventieplan International Harleydag op 14.07.2019 te Bassevelde.  

 Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van 

01 februari 2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de 

gemeenteraad. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk 

algemeen nood- en interventieplan Assenede. 

Verantwoording 

 De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de 

International Harleydag op 14.07.2019 te Bassevelde. 
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 Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de 

gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.  

 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang leest op pagina 48 dat David overleg gaat plegen in verband met een vraag 

voor ontbijt in de kantine. Het Vlaams Belang vermoedt dat dit om de schepen gaat? 

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit overleg privé is en buiten de 

politieke functie van de schepen valt. 

 De Andersfractie las in de pers dat er in Nederland een gerechtelijke uitspraak is waarbij Hells 

Angels worden verboden. In sommige Limburgse gemeenten leeft de angst dat deze organisatie 

zich zal verplaatsen naar België. Wordt dit meegenomen in de risicoanalyse?  

 Het college van schepenen wenst in openbare zitting hier niet te diep op in te gaan maar kan wel 

bevestigen dat politie undercover aanwezig is en dat er ook wordt samengewerkt met de 

Nederlandse politie, die ook mee aanwezig zal zijn. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1  

Het bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de International Harleydag op 

14.07.2019 te Bassevelde  wordt aanvaard. 

 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP ‘International Harleydag op 

14.07.2019 te Bassevelde’ wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur. 

 

8.  Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo 

van 24.06.2019. 

Bevoegdheid 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het aangetekend schrijven van Imewo d.d.25.04.2019 betreffende de oproeping om deel te 

nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 24.06.2019 te Bredene. 

 Een dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente op 25.04.2019 werd overgemaakt. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 31.01.2019 betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers 

in de algemene vergadering van Imewo. 

 De statuten van Imewo van 18.06.2018. 
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Verantwoording 

 De gemeente Assenede is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Imewo. 

 In de gemeenteraadszitting van 31.01.2019 werden de heer David Vercauteren en de heer Dieter 

Vercauter aangeduid als resp. mandataris-vertegenwoordiger en mandataris-plaatsvervanger van 

de algemene vergadering van Imewo tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

 De vertegenwoordiger van de algemene vergadering wordt uitgenodigd op de algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die zal plaatshebben op maandag 24.06.2019 om 

11.00 uur in de Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene. 

 De agenda werd door de Raad van Bestuur op 19.03.2019 als volgt samengesteld: 

1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31.12.2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 

de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen. 

 De gemeenteraad dient de agenda goed te keuren. 

 Ingevolge artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur en artikel 24 van de statuten van 

Imewo, dient de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) 

(volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) herhaald te worden voor elke algemene 

vergadering. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24.06.2019 goed: 

1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31.12.2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 

de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen. 
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Art. 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 24.06.2019 (of iedere andere datum 

waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 

op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 

onderhavige beslissing. 

Art. 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en dient onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Imewo, ter attente van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  

 

9.  Goedkeuren van de akte grondruil gedeelte den Tejo met gedeelte parkeerplaats Kasteelstraat. 

Bevoegdheid  

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 Decreet van 04.04.2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de 

ruimtelijke ordening, het grond- en pandenbeleid. 

 Het decreet van 19.12.2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19.12.2014 houdende de uitvoering van het decreet 

van 19.12.2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex. 

 Het Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 

12.01.2015 tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen. 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het handelshuis gelegen 

Diederikstraat 7 te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0660F der sectie E van de 1e 

afdeling Assenede, momenteel eigendom van:  

- dhr. Pieter Van Cleemputte, Waalpoelstraat 28 te 9960 Assenede ( ½ VE)  

- dhr. Bob Van Cleemputte, Leegstraat 33 te 9960 Assenede ( ½ VE). 

 Het uittreksel uit de kadastrale legger met betrekking tot het perceel bouwgrond gelegen 

Kasteelstraat te 9960 Assenede, kadastraal gekend onder nr. 0658G der sectie E van de 1e 

afdeling, momenteel eigendom van Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9960 Assenede. 

 Het bestemmingsplan van het bijzonder plan van aanleg Markt, goedgekeurd door de 

Deputatie van de Provincieraad Oost-Vlaanderen van 25.07.2007. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27.09.2017 betreffende  

Grondruil gedeelte Den Tejo met gedeelte parkeerplaats Kasteelstraat. Princiepbeslissing en 

aanstellen Dienst Vastgoedtransacties.  

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


  

178 

 

 Het opmetingsplan van 18.03.2018 opgemaakt door Meet Het, Dhr. Jonas Van Hooreweghe, 

Kasteelstraat 30 te 9960 Assenede met betrekking tot de ruil van volgende perceelsgedeelten:  

- Lot 1 met een oppervlakte van 62,20m² op het perceel kadastraal gekend onder nr. 0660F der 

sectie E van de 1e afdeling Assenede momenteel eigendom van de fam. Van Cleemputte 

- Lot 2 met een oppervlakte van 62,11 m² van het perceel kadastraal gekend onder nr. 0658g 

der sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de gemeente Assenede.  

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27.03.2018 betreffende 

grondruil gedeelte Den Tejo met gedeelte parkeerplaats Kasteelstraat Assenede. Goedkeuren 

aangepast opmetingsplan. 

 De e-mail van 08.04.2019 van dhr. Joris Teirlinck, Dienst Vastgoedtransacties betreffende 

Dossier Van Cleemputte met daarbij de akte ruil. 

 De kredieten voorzien in budgetwijziging 1/2017  onder art. 005000 2200000 der uitgaven van 

het investeringskrediet (aankoop perceel zaal Den Tejo – ruil met perceel Kasteelstraat) 

 De kredieten voorzien in budgetwijziging 1/2017 onder art. 005000 2200000 der ontvangsten 

van het investeringskrediet (verkoop perceel parking Kasteelstraat – ruil met perceel zaal Den 

Tejo) 

Verantwoording 

 Door de eigenaars van de onroerende goederen gelegen Diederikstraat 7 en 9 te 9960 

Assenede wordt gevraagd om een gedeelte van hun eigendom te ruilen met een gedeelte van 

de parking aan de kant van de Kasteelstraat behorende bij het gemeentehuis. 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om akkoord te gaan met deze ruil, 

zodat er een verbinding kan gerealiseerd worden tussen de Stadhuisstraat naar de 

Kasteelstraat. 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27.09.2017 werd de 

princiepbeslissing genomen voor de grondruil gedeelte Den Tejo met gedeelte parkeerplaats 

Kasteelstraat en werd de Dienst Vastgoedtransacties aangesteld.  

 Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 18.03.2018 door Meet Het, Dhr. Jonas Van 

Hooreweghe, Kasteelstraat 30 te 9960 Assenede met betrekking tot de ruil van volgende 

perceelsgedeelten:  

- Lot 1 met een oppervlakte van 62,20m² op het perceel kadastraal gekend onder nr. 0660F der 

sectie E van de 1e afdeling Assenede momenteel eigendom van de fam. Van Cleemputte 

- Lot 2 met een oppervlakte van 62,11 m² van het perceel kadastraal gekend onder nr. 0658g 

der sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de gemeente Assenede. 

 Ondertussen ontvingen wij de akte ruil met betrekking tot: 

- Lot 1 met een oppervlakte van 62,20m² op het perceel kadastraal gekend onder nr. 0660F der 

sectie E van de 1e afdeling Assenede momenteel eigendom van de fam. Van Cleemputte 

- Lot 2 met een oppervlakte van 62,11 m² van het perceel kadastraal gekend onder nr. 0658g 

der sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de gemeente Assenede 

verleden op 06.03.2019 door Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

 Deze ruil gebeurt zonder opleg wegens de gelijkwaardigheid der kavels. 

 In toepassing van art. 41, 2de lid, 11° van het decreet Lokaal bestuur van 22.12.2017 behoort 

het tot de bevoegdheden van de gemeenteraad om daden van beschikking met betrekking tot 

onroerende goederen te stellen en de akte goed te keuren. 
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Tussenkomsten  

 Anders merkt op dat er in de ontwerpbeslissing een tikfout staat. Zowel bij het overzicht 

verwijzingsdocumenten als in artikel 1 is sprake van perceelnummer 066F en dat moet wellicht 

0660F zijn.  

 De algemeen directeur bevestigt deze fout en zal dit laten rechtzetten. 

 Anders vraagt zich af waarom de bouwvergunning hier is gewijzigd omwille van een parkeerlift 

terwijl dit in Bassevelde wel is toegestaan. Zijn er problemen in Bassevelde? Wat is de visie van 

het college op het gebruik van parkeerliften? 

 Het college van burgemeester en schepenen vreest dat die parkeerliften weinig gebruikt zullen 

worden en dat er meer auto’s op het openbaar domein zullen parkeren. Sommige mensen zijn 

claustrofobisch en maken daarom geen gebruik van parkeerliften. Anderen gebruiken hun 

garage liever als opslagplaats of berging. Er is advies gevraagd aan VENECO en zij pleiten ook 

voor een in- en uitrit via een helling als dat technisch uitvoerbaar is. Een helling blijft een veel 

gebruiksvriendelijkere oplossing. Bouwheren willen echter meestal hun verkoopbare ruimte 

maximaliseren. Dit dossier zit nu in een beroepsprocedure bij de deputatie. Misschien moet in 

sommige complexen, bv. waar veel ouderen zullen wonen, ook de parkeernorm worden 

herzien want die is nu 1,5 parkeerplaats per appartement in een meersgezinswoning. Er 

worden niet echt problemen vastgesteld met de parkeerlift  in Bassevelde. 

 Anders ziet het verband niet in tussen het gebruik van de garage als berging en het al dan niet 

toestaan van een parkeerlift. Voor Anders kan een parkeerlift wel opportuniteiten bieden op 

termijn en zal deze wel gebruikt worden als de parking een privaat karakter heeft, maar niet 

gecompartimenteerd is. In dat geval zal men deze parking ook niet als berging gebruiken en 

mensen kiezen er toch graag voor om hun auto veilig binnen te zetten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De akte ruil tussen fam. Van Cleemputte, zijnde:  

- dhr. Pieter Van Cleemputte, Waalpoelstraat 28 te 9960 Assenede ( ½ VE)  

- dhr. Bob Van Cleemputte, Leegstraat 33 te 9960 Assenede ( ½ VE) 

en de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3 te 9+960 Assenede met betrekking tot de ruil van 

volgende onroerende goederen :  

- Lot 1 met een oppervlakte van 62,20m² op het perceel kadastraal gekend onder nr. 0660F der sectie 

E van de 1e afdeling Assenede momenteel eigendom van de fam. Van Cleemputte 

- Lot 2 met een oppervlakte van 62,11 m² van het perceel kadastraal gekend onder nr. 0658g der 

sectie E van de 1e afdeling Assenede, momenteel eigendom van de gemeente Assenede 

verleden op 06.03.2019 door Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie 

Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent, wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

De in artikel 1 vermelde ruil geschiedt zonder opleg wegens de gelijkwaardigheid van de kavels. 

Art. 3 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de financieel beheerder. 
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Twee exemplaren van deze beslissing samen met twee exemplaren van de goedgekeurde akte over 

te maken aan de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw, Koningin 

Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent. 

 

10.  Beslissen over het uittreden uit Zefier voor de aandelen D. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het schrijven van Zefier cvba van 18 maart 2019 betreffende de vereffening van de 

rekeningsector D (Storm Wachtebeke). 

Verantwoording 

 Het gemeentebestuur investeerde in achtergestelde obligaties uitgegeven door Storm 

Wachtebeke. Deze investering werd ingevolge de herstructurering van Finiwo overgenomen door 

Zefier. Zefier hield deze investering aan en er werden D-aandelen uitgegeven die de investering 

in Storm Wachtebeke vertegenwoordigen. 

 De obligatielening aan Storm Wachtebeke werd ondertussen volledig terugbetaald waardoor de 

strategische participatie ten einde kwam.  

 De raad van bestuur van Zeker heeft besloten om rekeningsector D in vereffening te stellen en 

berekende het vereffeningssaldo. Voor onze gemeente bedraagt dit € 4.212,50. 

 Het gemeentebestuur kan kiezen om dit saldo terug op te vragen of het saldo behouden dat 

nadien gebruikt kan worden voor investeringen in nieuwe strategische participaties. 

Tussenkomsten 

 De voorzitter merkt op dat er in de ontwerpnotulen een tikfout staat. In artikel 1 staat € 4.12,50 

en dat moet € 4.212,50 zijn. Dit zal worden rechtgezet. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist uit te treden uit Zefier voor wat betreft de aandelen D en het 

vereffeningssaldo ten bedrage van € 4.212,50 op te vragen. 

 

Art. 2 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Zefier. 
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Aanvullende dagorde van de fractie Vlaams Belang 

11.  Voorstel tot beslissing: reglement geveltuinen.  

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

 De gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2017 waarbij de ondertekening van het 

burgemeestersconvenant werd goedgekeurd. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2018 waarbij het duurzaam energie- en 

klimaatactieplan (luik mitigatie) en de bijhorende actietabel van 20 augustus 2018 werd 

goedgekeurd 

 Het verslag van de bespreking door de gemeenteraad van 28 februari 2019 naar aanleiding van 

het voorstel van beslissing ‘Invoeren subsidiereglement geveltuin’ ingediend door het Vlaams 

Belang. 

Verantwoording 

 Een geveltuin fleurt straten op waar geen voortuinen zijn. Het zorgt voor een extra groen en 

natuur in vlaktes van beton en stenen. Hierdoor hebben geveltuinen een kalmerende invloed op 

de inwoners. Daarnaast dragen geveltuinen ook bij tot een gezonder leefklimaat: vogels, bijen en 

andere nuttige insecten voelen zich thuis in dit gevelgroen, waardoor de biodiversiteit in de 

bebouwde omgeving verhoogt, verder zorgt een groene gevel voor minder opwarming van de 

woonomgeving in een warme periode. Geveltuinen zorgen bijkomend voor meer zuurstof in de 

omgeving en vangen fijn stof op.  

 De gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2018 waarbij het duurzaam energie- en 

klimaatactieplan (luik mitigatie) en de bijhorende actietabel d.d. 20.08.2018 werd goedgekeurd 

 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang heeft 3 maand geleden dit voorstel al geagendeerd maar toen weer 

ingetrokken om het college de kans te geven dit zelf te onderzoeken en te agenderen. Aangezien 

dat niet is gebeurd legt het Vlaams Belang hetzelfde voorstel opnieuw voor aan de raad. Enkel de 

datum is veranderd. 

 SamenPlus is dit voorstel genegen maar is tegen het geven van subsidies hiervoor. Het gaat om 

kleine bedragen, maar er is ook een administratieve kost om dit allemaal uit te werken, te 

controleren en op te volgen. SamenPlus wil de administratie hiervan ontlasten en stelt voor om 

over hetzelfde voorstel te stemmen, maar dan zonder artikels 5 en 6. 

 Anders heeft weet van een uitgewerkt voorstel voor geveltuinen door de milieuraad. Zij stellen 

voor dit punt te verdagen en eerst voor te leggen aan de milieuraad. 

 Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de zitting even te schorsen om te 

overleggen met de fractie. 

 De voorzitter schorst de zitting een 5-tal minuten. 

 De voorzitter heropent de zitting. 
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 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het punt nu toch ter stemming voor te 

leggen en nadien te vragen aan de milieuraad of zij onverenigbaarheden zien met hun voorstel. 

Eventueel kunnen dan in een volgende zitting nog aanpassingen aan het reglement worden 

goedgekeurd.  

 Anders begrijpt niet dat daar nu al geen rekening mee is gehouden want de milieuraad deed in 

november 2018 al een voorstel. Het typeert het college dat ze opnieuw eerst willen beslissen en 

dan pas advies vragen. Dit is de omgekeerde weg. 

 Anders stelt vast dat in de libellering van dit punt staat dat het over een subsidiereglement gaat, 

maar als artikel 5 en 6 geschrapt worden dan is er geen sprake meer van subsidies.  

 Op voorstel van de algemeen directeur zal SamenPlus zijn libellering aanpassen naar ‘Reglement 

geveltuinen’. 

 Volgens Anders kan in dat geval niet rechtsgeldig gestemd worden omdat de essentie van dit 

agendapunt is veranderd. Als de libellering verandert is dit een nieuw agendapunt en deze 

mogen enkel bij hoogdringendheid op de agenda worden gezet volgens artikel 23 van het 

decreet lokaal bestuur.  

 Voor de algemeen directeur is dit voorwerp van interpretatie. Evengoed kan men stellen dat de 

mogelijkheid om geveltuinen aan te leggen de essentie is. Het onderwerp van het agendapunt 

verandert niet. Er wordt alleen een onderdeel uit geschrapt. In het ‘Praktisch handboek voor 

gemeenterecht’ van die Keure staat: “Ter zitting is de gemeenteraad meester over de hem 

voorgelegde agenda” en “hij is bevoegd om de voorgestelde volgorde van de agendapunten te 

wijzigen, om de voorstellen te amenderen en zelfs uit te breiden buiten hun oorspronkelijke 

beschrijving”. De algemeen directeur stelt voor de vraag voor te leggen aan binnenlands bestuur 

en het besluit in te trekken als blijkt dat er niet rechstgeldig over gestemd is. 

 De voorzitter legt de punten ter stemming voor in bovenstaande volgorde. Op voorstel van de 

algemeen directeur wordt ook nog apart gestemd over de aanpassing van de libellering bij het 

voorstel van SamenPlus. 

 Bij het voorstel van Vlaams Belang wordt de verwijzing naar het gemeentedecreet aangepast 

naar decreet lokaal bestuur. 
 

Stemming over het voorstel van beslissing van het Vlaams Belang : 

Stemresultaat 2 ja-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren) 
13 nee-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
Het voorstel is verworpen. 

 

 

Stemming over het aanpassen van de libellering naar “Reglement geveltuinen” in het 

tegenvoorstel van beslissing van SamenPlus : 

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
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Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, Stijn Van 
Hamme, Axl Van Boven) 
De aanpassing van de libellering is goedgekeurd. 

 

Stemming over het tegenvoorstel van beslissing van SamenPlus : 

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, Stijn Van 
Hamme, Axl Van Boven) 
Het voorstel is goedgekeurd. 

 

Stemming over het voorstel van Anders om het punt te verdagen en eerst voor te leggen aan de 

milieuraad : 

Stemresultaat 7 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic 
Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 
13 nee-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
Het voorstel is verworpen. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Een reglement voor geveltuinen wordt ingevoerd met volgende artikelen: 

 

Art. 1 

Doelstelling  

De gemeente Assenede wil kwaliteitsvol groen in straten zonder voortuinen. Hiervoor stimuleert zij 

de aanleg van geveltuinen. 

 

Art. 2 

Definities  

Geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens (tegen een gevel van 

een gebouw, een vrijstaande muur,...) inclusief de afboording.  

De beheerder: de eigenaar of - op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars 

akkoord gaat langs schriftelijke weg - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de 

geveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.  

De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt 

wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.  

Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een 

vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. 

De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van de geveltuin 

en gemeten loodrecht op de perceelgrens. 

Plantvak: de onverharde zone in de openbare weg waarin de geveltuin komt. 



  

184 

 

 

Art. 3 

Toepassingsgebied  

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Assenede. 

 

Art. 4 

Voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin 
§ 1. Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen op volgende voorwaarden:  

a) Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen 
met opgave van het adres (straatnaam en nummer) van de geveltuin. De melding gebeurt bij 
de Dienst Milieu of via een meldingsformulier op de gemeentelijke website;  

b) De toelating wordt verleend na onderzoek ter plaatse en mits gunstig advies van de 
bevoegde diensten en wegbeheerder. Wanneer na onderzoek door de gemeente blijkt dat 
de aanleg van de geveltuin de vrije doorgang en de aanwezige nutsleidingen niet in het 
gedrang brengt, kan de aanleg toegestaan worden middels een schriftelijke melding vanwege 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

c) De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de perceelgrens gemeten, over zijn 
gehele lengte maximaal 30 cm tot op een hoogte van 3,0 m en maximaal 60 cm op een 
hoogte boven 3,0 m. De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelgrens gemeten 
maximaal 20 cm uit;  

d) Naast die maximale breedte van 30 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg 
zijn. Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn 
dan 30 cm.  

1. Is de weg voor voetgangersverkeer minder dan 2 meter breed, dan moet over de 
hele lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 
meter gewaarborgd blijven.  

2. Is de weg voor voetgangersverkeer meer dan 2 meter breed, dan moet over de hele 
lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter gewaarborgd 
blijven.  

e) De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn 
met de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken.  

f) Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt worden.  
§ 2. De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade 
aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid 
van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij nutsbedrijven. Alle voorzieningen 
van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds 
zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.  
§ 3. De geveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betontegels of grijze 
betonboordstenen. De uitgebroken betontegels kunnen gebruikt worden als afboording van de 
geveltuin. De tegels steken minimaal 2 cm en maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding. De 
breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm.  
§ 4. De beheerder moet de geveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen 
hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van de geveltuin 
uitspringen (max. 30 cm tot 3,0 m hoogte en max. 60 cm vanaf 3,0 m hoogte). De bevoegde diensten 
herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin op kosten van de 
beheerder. De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te 
melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.  
§ 5. Alle dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De 
beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de 
aanwezigheid van de geveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de 
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bevoegde dienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, 
onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de gemeente Assenede tegen alle vorderingen die 
derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde geveltuin.  
§ 6. De bevoegde dienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd deal dan niet tijdelijke 
verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het 
gemeentebestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. Het gemeentebestuur kan 
nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de 
geveltuin. De bevoegde dienst zal het plantvak van de geveltuin herstellen zonder vergoeding aan de 
beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.  
§ 7. Wordt de geveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken dan moet de dienst bevoegd voor 
privaat gebruik van de openbare weg daarvan op de hoogte gebracht worden. De gemeente 
Assenede zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden voor de beheerder.  
§ 8. Niet-reglementair aangelegde geveltuinen, worden op kosten van de beheerder uitgebroken of 

in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de gemeente Assenede 

tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.  

§ 9. De gemeente Assenede kan steeds een reglementair aangelegde geveltuin op haar openbaar 

domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De gemeente 

betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden 

voor de beheerder.  

 

Art. 5  

Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019. 
 
12.  Interpellatie: kruispunt Haantjen - Hendekenstraat. 

Vlaams Belang ontving verschillende berichten over onveilige toestanden op het kruispunt van het 
Haantjen (N436) met de Hendekenstraat (N458), het kruispunt ter hoogte van de Blauwe Poort in de 
volksmond. Ondanks duidelijke aanduidingen (wegmarkering en verkeersborden) zouden op 
verschillende momenten chauffeurs komende uit Bassevelde (die voorrang moeten verlenen) het 
voorrangsbord negeren en zich toch voor het verkeer op de Hendekenstraat invoegen. Dit leidt soms 
tot gevaarlijke situaties. Vlaams Belang is zich ervan bewust dat het hier gaat om een kruispunt van 
twee gewestwegen. Zij zouden volgende suggesties willen doen:  
Om de verkeerssituatie daar te verbeteren en deze potentieel gevaarlijke toestanden aan te pakken, 
stellen zij voor om aan AWV te vragen om dit kruispunt aan te pakken op volgende wijze: a)de 
haaientanden op de N436 (Haantjen) te vervangen door een volle stopstreep en het bijhorende 
verkeersbord B01 te vervangen door een bord B5 en b) de witte lijnen die op het rechterrijvak op de 
N436 (Haantjen) komende vanuit Bassevelde geschilderd zijn te vervangen door lijnen in dikkere verf 
zodat automobilisten de schokken voelen en instinctief snelheid verminderen. Deze oplossing zal de 
gehaalde snelheid sowieso afremmen en zal er bijkomend voor zorgen dat potentieel gevaarlijke 
situaties tot een minimum herleid worden.  
Vraag van Vlaams Belang: is de meerderheid bereid om het voorstel te steunen en hiervoor een 
aandringende brief naar AWV te sturen? 2) Indien ja, binnen welke termijn zal deze brief verstuurd 
worden? 3) Indien nee, waarom niet? 
Het college van burgemeester en schepenen wil dit wel vragen aan Agentschap Wegen en Verkeer 
maar wijst erop dat deze doorgaans maar ingrepen doen als er uit de ongevallenstatistieken blijkt dat 
daar een probleem is. Het aanbrengen van meerdere witte strepen op het wegdek doet AWV niet 
omdat dit bij regenweer te glad wordt voor motorrijders. Dit zal eerst op het college gebracht 
worden. In de loop van de volgende maand kan de brief dan vertrekken. 
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13.  Interpellatie: vraag i.v.m. een slogan in het gemeentelijk informatiemagazine 'De Belleman'. 

Vlaams Belang merkt op dat in het meest recente nummer (jaargang 25, mei 2019) van ons 
gemeentelijk informatiemagazine 'De Belleman' een bepaalde passage in het oog springt. Het gaat 
meer bepaald om de slogan "Gewoon doen!" onder de foto bij het artikel '#sportersbelevenmeer' op 
pagina 8. Deze slogan is sinds 3 april 2018 de campagneslogan van OpenVLD. Het gebruik van deze 
slogan in een gemeentelijk informatiemagazine betaald met belastinggeld roept bij Vlaams Belang 
verschillende vragen op.  
Vragen: 1) Hoe is deze politieke slogan in een gemeentelijk informatiemagazine, dat objectief en 
neutraal moet informeren, terecht gekomen? Wie nam daarvoor het initiatief? 2) Hoe kan het dat 
een politieke slogan zonder problemen door de eindcontrole glipt alvorens men het bestand naar de 
drukker staat? Welke stappen van inhoudelijke controle zijn er? 3) Wie draagt de 
eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het gemeentelijk informatiemagazine? 4) Welke 
stappen worden ondernomen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de campagne #sportersbelevenmeer al 
gelanceerd is in maart 2018, ruim voor de verkiezingen dus. We zouden dus eigenlijk de OpenVLD 
van plagiaat kunnen beschuldigen. Daarnaast werd deze slogan ook al gebruikt door Scouts en gidsen 
Vlaanderen, door Coolblue, door Nike. Gewoon doen is ook een populair YouTube-kanaal. De 
communicatiedienst heeft deze slogan zonder bijbedoelingen gebruikt en voelt zich toch enigszins 
geviseerd. De procedure voor opmaak van de Belleman gaat als volgt :  
Stap 1: in de maand voorafgaand aan de publicatiemaand wordt een oproep gelanceerd onder de 
gemeentelijke diensten naar mogelijke onderwerpen. Deze onderwerpen worden veelal in 
samenspraak met de bevoegde schepen bepaald. 
Stap 2: er wordt vooraf altijd een onderwerpenlijst gemaakt. Deze wordt met de schepen 
verantwoordelijk voor communicatie besproken. 
Stap 3: een eerste voorontwerp van de Belleman wordt ter controle rondgestuurd naar alle diensten 
en het college van burgemeester en schepenen. Deze stap kan zich meerdere keren herhalen indien 
er meerdere correctierondes nodig blijken.  
Stap 4: het definitieve ontwerp wordt een laatste keer aan een grondige controle onderworpen door 
de communicatiedienst.  
Stap 5: er wordt een goed voor druk gegeven door het college.  
Het college van burgemeester en schepenen is eindverantwoordelijk voor de Belleman.   
Er worden geen specifieke stappen ondernomen om dit in de toekomst te vermijden want er zijn 
volgens het college geen fouten gemaakt door de communicatiedienst. 
 
14.  Interpellatie: parkbegraafplaats Bassevelde. 

Eind september 2012 opende de parkbegraafplaats in Bassevelde. Vlaams Belang stelt vast dat 
ondanks de goede bedoelingen blijkt dat deze begraafplaats sindsdien serieuze tekortkomingen 
vertoont vertonen die maar niet opgelost geraken.  
1) Hoe gaat de slechte toegankelijkheid voor minder mobiele personen worden opgelost?  
2) Hoe gaat het onkruidprobleem in de grindpaden worden aangepakt?  
3) Hoe gaat de slechte toestand van het grasveld (zeer oneffen, kale plekken) worden opgelost?  
4) Hoe gaat het afsterven van de haagjes rond de strooiweide worden aangepakt?  
5) Hoe gaat het afsterven van de hagen rondom de parkbegraafplaats worden aangepakt?  
6) Is er al een oplossing voor de slechte ondergrond (zeer drassig bij de minste regenval)?  
7) Waarom is er niet gekozen voor grindpaden tussen de rijen graven zodat mensen niet door 
nat/dor/oneffen gras moeten wandelen?  
8) Waarom kan deze begraafplaats 's nachts niet afgesloten worden?  
9) Hoe wordt het onkruidprobleem aan de straatkant Kaprijkestraat aangepakt (gras tot een halve 
meter hoog tussen de beplanting)?  
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Het college van burgemeester en schepenen geeft hierop de volgende antwoorden :  
1) De klachten met betrekking tot toegankelijkheid destijds, hadden betrekking op het grote 
grindpad rond de begraafplaats. Het college heeft geen weet dat er de laatste jaren klachten over 
zijn binnengekomen.  
2) Het onderhoud van de paden en de beplanting is voor de eigen gemeentelijke dienst die daar 
manueel onkruid verwijderd door regelmatig te kappen.  
3) Er is nog geen definitieve oplevering gebeurd. Het studiebureau vroeg onlangs om het dossier af te 
sluiten, maar het college is hier voorlopig niet mee akkoord gegaan. Een specialist tuinarchitect heeft 
advies gegeven. Hij adviseert om de vastgereden grond achteraan om te spitten. 
4) Rond de strooiweide zal bekeken worden of er andere vormen van afsluiting mogelijk zijn. 
Hierover is nog geen beslissing genomen. 
5) Er is voorlopig geen verklaring over de oorzaak van het afsterven. De beplanting zal moeten 
aangepakt worden. Ook enkele hoogstammige bomen zijn kapot en moeten vervangen worden. 
6) Er zal een studiebureau worden aangesteld om de filosofie van de parkbegraafplaats te vrijwaren. 
Het gaat om een ‘park’begraafplaats, ontworpen naar Amerikaans model waarbij er ruimte is om in 
het groen te wandelen.  
7) Het betreft een ‘park’begraafplaats. Een plaats waarbij het concept ook een open, ontvankelijke 
en serene sfeer moet uitstralen. Wandelpaden behoren niet tot het concept. 
8) De lange muur is er om een zekere discretie te waarborgen. Afsluiten hoort dus niet bij het 
concept.  
9) Het gras en de parkeerplaatsen langs de Kaprijkestraat worden door Groendienst Roegiers 
onderhouden.  
Het Vlaams Belang stelt vast dat de parkbegraafplaats ondanks de hoge kosten één drassige akker is.  
In 2012 werd dit met veel vertoon in de pers aangekondigd als een prachtige parkbegraafplaats, een 
oase van rust. Het prestigeproject is echter één grote mislukking geworden.  
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het meer dan 10 jaar geduurd heeft 
vooraleer een geschikte locatie is gevonden. De begraafplaats rond de kerk was te klein dus 
uitbreiding was nodig. Het concept op zich is wel geslaagd alleen moeten we nu vaststellen dat de 
ondergrond is kapotgereden tijdens de werken. Het studiebureau was niet dagelijks aanwezig bij het 
grondverzet en daar is het misgelopen. 

Aanvullende dagorde van de fractie Anders 

15.  Interpellatie: BOU 8. 

Met betrekking tot de huidige situatie van de BOU8 stelt de Andersfractie onderstaande vragen. 
Zijn er al reacties gekomen op de brief naar de Vlaamse dienst erfgoed in verband met het 
afgewaaide dak dat op de BOU8 lag? Wordt het dak hersteld of wordt er een nieuw dak ter 
bescherming geplaatst? Wat zal er gebeuren op korte termijn en hoever staat het 
restauratiedossier? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er kort na de storm contact geweest is 
met het Agentschap Onroerend Erfgoed. De boot moet nu opnieuw uitdrogen en dan wordt er een 
nieuw afdak geplaatst. De schade is aangegeven bij de verzekering. Er is een offerte opgevraagd bij 
Van Mele, die destijds de schoring van het dak heeft gedaan. Deze offerte is voorgelegd aan de 
verzekering en een expertise is gepland op 03.06.2019. Het subsidiedossier is ingediend op 
13.11.2017 en ligt nog steeds te wachten op ondertekening door de minister. De vraag is gesteld om 
dit dossier bij hoogdringendheid te behandelen maar hierop kregen we nog geen reactie. De 
aanbesteding zal in twee fasen doorgaan. Eerst wordt een beperkt aantal inschrijvers geselecteerd 
die dit soort werk aankunnen. Nadien wordt onder hen een prijsvraag georganiseerd. De werken 
zouden 2 jaar duren, zelfs langer indien de werken ter plaatse worden uitgevoerd.  
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16.  Interpellatie: verkeerssituatie De Posthoorn. 

De fractie Anders geeft aan dat op de gemeenteraad van december 2018 de verkeersproblema-
tiek op De Posthoorn in Boekhoute  werd besproken. Ze delen mee dat er aan een studiebureau 
gevraagd zou worden om enkele voorstellen uit te werken. De fractie vraagt zich af of er reeds 
voorstellen gepresenteerd werden en welke keuze er zal gemaakt worden. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd dat er een zone 50 kan ingevoerd 

worden in de Hollekenstraat en in het gedeelte van de Posthoorn gelegen tussen Nederland en de 

Braakmanstraat. De verkeersborden hiervoor zijn besteld. Op 18.06.2019 is Studieburo Goegebeur 

uitgenodigd door het college van burgemeester en schepenen voor een overleg over de herinrichting 

van de Posthoorn. 

 
17.  Interpellatie: dienstverlening politie. 

De fractie Anders geeft aan dat meerdere inwoners die geconfronteerd werden met een inbraak 
als reactie van de politie kregen dat een interventie op dat vlak geen prioriteit is. Welke 
prioriteiten heeft het politiecollege bepaald voor de komende legislatuur? 
Het college van burgemeester en schepenen kan melden dat voor de periode 2014-2019 de 
prioriteiten van de politie waren : inbraken, drugs, interfamiliaal geweld en verkeersveiligheid. 
Uiteraard worden door de interventieploegen ook prioriteiten gesteld als zij meerdere oproepen 
tegelijk krijgen. De inbraken zijn gedaald van 178 in 2014 tot 80 in 2018. Momenteel is men het 
nieuwe beleidsplan 2020-2025 aan het voorbereiden. Er is een enquête verspreid waarop een 
responsgraad van 38% is behaald. Er zal ook nog een bevraging van de gemeenteraadsleden worden 
georganiseerd. Daarnaast worden de procureur, de gouverneur, de minister om advies gevraagd. 
Ook de managementteams van beide gemeenten zullen input kunnen geven. 
 
18.  Interpellatie: Molenbosstraat Assenede. 

De Andersfractie meldt dat inwoners van de Molenbosstraat aangeven dat er een grote toename 
van verkeer is en vragen of er éénrichtingsverkeer kan worden ingevoerd in de ganse straat. De 
fractie vraagt zich af waarom hiervoor niet gekozen werd bij de aanpassingen die werden 
doorgevoerd in december 2018. Ze vraagt om de verkeerssituatie te herbekijken. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt zich af of dit voorstel gedragen wordt door alle 
inwoners. Men moet er rekening mee houden dat er doorgaans sneller gereden wordt in 
éénrichtingsstraten. De vraag is ook welke richting er moet gekozen worden. Het college wil een 
bevraging bij alle bewoners van de straat organiseren. 
Volgens Anders maakt het voor de bewoners niet uit welke rijrichting wordt gekozen. 
Het college van burgemeester en schepenen zal die vraag meenemen in de bevraging. Er zal tevens 
advies gevraagd worden bij de politie. 
 
19.  Interpellatie: speelplein Assenede. 

De fractie Anders geeft aan dat meerdere gebruikers van het speelpleintje te Assenede (aan het 
Medisch Centrum Assenede) vragen of er een schommel kan geplaatst worden. Dit is een speeltuig 
dat door meerdere leeftijdscategorieën van kinderen en jongeren kan gebruikt worden. De fractie 
vraagt om deze vraag te onderzoeken. 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat daar nog maar onlangs 2 
speeltoestellen zijn geplaatst. Voor de volgende investering in speeltoestellen zal voorrang gegeven 
worden aan Oosteeklo. Hiervoor is 15.000 € voorzien. Indien nog bijkomende budgettaire ruimte 
vrij komt kan een extra speeltoestel voor Assenede in overweging worden genomen. Het college 
zal dit optioneel laten opnemen in het bestek.  
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Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

 

 

Frederik Willems        Lieven Rummens 

Algemeen directeur       Voorzitter gemeenteraad 


