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Zitting van de gemeenteraad 

28 maart 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt 

Fonteyne,  Schepenen; 

Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 

Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 

Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Communicatie. Aankoopcentrale van VVSG vzw voor afname van de 

overheidsopdracht voor diensten ‘Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten 

inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. Beslissing tot toetreden.  

3. Vrije Tijd. Toerisme. Trage wegen. Actieplan Trage Wegen Elsegem. Goedkeuring. 

4. Vrije Tijd. Toerisme. Trage Wegen. Actieplan Trage Wegen Moregem en Ooike. Goedkeuring. 

5. Grondbeleid. Wegenis verkaveling Daneels ter hoogte van de Kwadenbulk. 

6. Grondbeleid. Petegemplein 5.  Private wegenis met openbaar karakter. 

7. Algemeen bestuur. Toetreding tot het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en het 

Burgemeestersconvenant. Bekrachtiging. 

8. Algemeen beleid. Tijdelijke politieverordening op verkiezingspropaganda voor de federale, 

Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Goedkeuring. 

9. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 

Kennisgeving. 

Geheime zitting: 

10. VVSG. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 

vergaderingen. 

11. Ethias. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 

vergaderingen. 

12. Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

a. Voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur. 

b. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 

vergaderingen.  

Alle leden zijn aanwezig. Raadslid Sandy Vermeulen vervoegt de zitting vanaf punt 5 en raadslid 

Olivier Van Cauwenberghe vanaf punt 8. 
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1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 28 februari  2019 éénparig goed mits aanpassing in punt 

7 : sp.a. naar sp.a./onafhankelijk.  

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op artikel 40 § 2 

juncto artikel 41, 10° ; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6° 

en 7°, artikel 43 en artikel 47; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 september 

2017 om de interesse van de gemeente tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de 

aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor 

postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld 

raamcontract aan VVSG vzw mee te delen; 

Gelet op de principiële beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 

tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel 

“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor 

Vlaamse lokale besturen”; 

Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-

nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 

2017/S 224-466080); 

In uitvoering van beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 

waarbij is bepaald dat: 

 VVSG vzw als aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2, 7°, b) en 

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde 

opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde 

Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten 

raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), 

op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake 

universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van het bestek en 

de offerte van de dienstverlener; 

 het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds de 

vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 

procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval 

niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van VVSG vzw van 17 oktober 2018 waarbij 

voornoemd raamcontract is gegund aan bpost; 

Overwegende dat de voornoemde opdracht van VVSG vzw  “Raamcontract voor de sluiting 

van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”  een 
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raamcontract is met één dienstverlener en VVSG vzw hierbij optreedt als aankoopcentrale in de 

zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 2, 7°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016; 

Overwegende dat de gemeente gebruik kan maken van de mogelijkheid tot afname van het 

raamcontract via de aankoopcentrale overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. 

VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is 

vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de 

aankoopcentrale om volgende redenen:  

-  de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;  

- het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent; 

- VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 

postdiensten; 

Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van het raamcontract 

(geen afnameverplichting); 

Overwegende dat nodige budgetten beschikbaar zijn; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw betreffende de 

aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract 

“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten 

voor Vlaamse lokale besturen” (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18). 

Art.2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering. 

Art.3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan VVSG vzw.  

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat in de gemeente her en der voetwegen, veldwegen of andere paden  

verdwenen of in onbruik geraakt zijn; 

Dat het gewenst is deze wegen te inventariseren en/of te herwaarderen aangezien ze heel 

wat mogelijkheden bieden als wandel- en/of fietspad, of een veilige verbinding bieden aan de 

zwakke weggebruiker, of dat ze een cultuurhistorische of toeristische waarde bezitten enz.; 

Gelet op het Trage Wegen beleid in Vlaanderen ; 

Gelet op de adviesnota opgemaakt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ;  

Overwegend dat het actieplan in de adviesnota gunstig geadviseerd werd in het college van 

12 maart 2019 ; 

Overwegend dat de gemeente beroep kan doen op ondersteuning via de provincie voor de 

opmaak van een tragewegenplan ; 
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Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;; 

BESLUIT : Met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De adviesnota en het actieplan ‘Trage wegen Elsegem’ voorgelegd door de dienst toerisme 

worden goedgekeurd. 

Art. 2. Dient toerisme staat in voor de uitvoering van het actieplan.  

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat in de gemeente her en der voetwegen, veldwegen of andere paden  

verdwenen of in onbruik geraakt zijn; 

Dat het gewenst is deze wegen te inventariseren en/of te herwaarderen aangezien ze heel 

wat mogelijkheden bieden als wandel- en/of fietspad, of een veilige verbinding bieden aan de 

zwakke weggebruiker, of dat ze een cultuurhistorische of toeristische waarde bezitten enz.; 

Gelet op het Trage Wegen beleid in Vlaanderen ; 

Gelet op de adviesnota opgemaakt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ;  

Overwegend dat het actieplan in de adviesnota gunstig geadviseerd werd in het college van 

12 maart 2019 ; 

Overwegend dat de gemeente beroep kan doen op ondersteuning via de provincie voor de 

opmaak van een tragewegenplan ; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;; 

BESLUIT : Met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De adviesnota en het actieplan ‘Trage wegen Moregem – Ooike’ voorgelegd door de dienst 

toerisme worden goedgekeurd. 

Art. 2. Dient toerisme staat in voor de uitvoering van het actieplan.  

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur ;  

Gelet op de aanvraag omgevingsvergunning 2018129426, ingediend door Danneels 

Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te Brugge, voor het verkavelen van gronden gelegen nabij de 

Kwadenbulk en deels op het grondgebied Anzegem ; 

Gelet dat de aanvraag wegenwerken omvat  ; 

Gelet dat volgens art. 31 van het Decreet van 25/04/2014 betreffende de 

omgevingsvergunning als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft en de beslissingverlenende overheid oordeelt dat de 
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omgevingsvergunning kan worden verleend, de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 

wegen moet nemen voor de bevoegde overheid over de aanvraag beslist ; 

Gelet dat de aanvraag op 18/02/2019 door de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

ongunstig geadviseerd werd ; 

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19/02/2019 een gunstig 

advies verleend heeft mits rekening gehouden wordt met haar opmerkingen inzake wegenis en 

mobiliteit ; 

Gelet dat deze voorwaarden echter tot gevolg hebben dat het wegentracé zou moeten 

aangepast worden wat binnen de lopende procedure niet mogelijk is ; 

Gelet op de besprekingen in de raad ; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De wegeniswerken worden niet goedgekeurd. 

Art. 2. Dit besluit wordt ingeladen op het Omgevingsloket. 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur ; 

Gelet op aanvraag omgevingsvergunning 2018155627, ingediend door NV Durabrik 

Bouwbedrijven, Landegemstraat 10 te Gent, voor het bouwen van een meergezinswoning (19 

wooneenheden), 3 woningen, een afval- en fietsberging, een wandel- /fietspad en een parking na 

het slopen van de bestaande woning en verschillende bomen ; 

Gelet dat het wandel-/fietspad en de ‘doorsteek’ naar de parkzone en de kerk, dewelke ook 

doorloopt onder de meergezinswoning, een openbaar karakter krijgt waarop een publieke 

erfdienstbaarheid gevestigd wordt ; 

Gelet dat volgens art. 31 van het Decreet van 25/04/2014 betreffende de 

omgevingsvergunning als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad 

beslissingsbevoegdheid heeft en de beslissingverlenende overheid oordeelt dat de 

omgevingsvergunning kan worden verleend, de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 

wegen moet nemen voor de bevoegde overheid over de aanvraag beslist ; 

Gelet dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar op 18/03/2019 de aanvraag voorwaardelijk 

gunstig geadviseerd heeft; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT: 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen 

(Onafhankelijk). 

Art. 1. De private wegenis met openbaar karakter wordt goedgekeurd. 

7. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  
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Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, 

waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 

2050 met 80 tot 95% te reduceren te opzichte van 1990;  

Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor 

klimaat en energie’ om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam 

energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale 

rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 

80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke 

activiteiten;  

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen 

kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een 

bijdrage leveren;  

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 

toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel 

governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te 

vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant 

te betrekken;  

Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de 

burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;  

Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar 

klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 2 

september 2015 vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen (groene 

energie van eigen bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, 

blauw-groene landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie); 

Gelet op de doelstellingen van het “Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie”. 

Steden en gemeenten die dit ondertekenen, engageren zich om: 

- de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op hun grondgebied tegen 

2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie 

en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;  

- de veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van 

klimaatverandering;  

- hun visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale 

overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder 

gelijken, met name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.  

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als 

regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en in die hoedanigheid de steden en 

gemeenten op hun grondgebied ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen uit het 

Burgemeestersconvenant; 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen een aanbod voorziet via het Milieucontract 

voor de begeleiding van de opmaak van een “Duurzaam energie- en klimaatactieplan” (adaptatie 

en mitigatie) in het kader van het Burgemeestersconvenant. Een concreet voorstel met de 

bijhorende kostprijs worden nog bezorgd aan de gemeente. De Provincie draagt 50% van de 

kostprijs. 
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Gelet op het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”, i.s.m. SOLVA, Streekoverleg 

Zuid-Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen, van 3 jaar (2017-2019), waarbij 13 steden en 

gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, 

Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm) op het grondgebied Zuid-Oost-

Vlaanderen één gezamenlijk klimaatplan opmaakten. Zij ondertekenden samen het 

Burgemeestersconvenant met als doel de vermindering van 40% CO2 uitstoot tegen 2030 (t.o.v. 

2011) en het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te 

temperen via de opmaak van een adaptatieplan. In het derde projectjaar (2019) ligt de focus op de 

lokale en bovenlokale uitrol van acties en maatregelen.  

Gelet op de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten in het project 

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van €4.000 per jaar. 

Overwegende dat het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen de uitrol en 

ondersteuning van klimaatmaatregelen (mitigatie+adapatie) voor de 21 steden en gemeenten in 

de regio beoogt én niet enkel voor de 13 steden en gemeenten die in het project Klimaatgezond 

Zuid-Oost-Vlaanderen één gezamenlijk klimaatplan schreven. 

Overwegende dat de partners van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen 

(Provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) aan de gemeente 

Wortegem-Petegem voorstellen om in te stappen in het laatste projectjaar 2019. Hiervoor wordt 

een bijdrage van 4000 euro gevraagd. In ruil kan de gemeente gebruik maken van het volgende 

aanbod: 

 Deelname in de projectstructuur: participatie aan stuurgroep en netwerkevent met het 

oog op de uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en het aansturen van het 

project. Bij concrete vragen inzake het lokaal klimaatbeleid kan de gemeente terecht bij de 

projectcoördinator en het projectteam; 

 Ondersteuning bij uitvoering lokale klimaatmaatregelen: gemeente Wortegem-

Petergem kan in 3 tot 5 werkgroepen stappen (samen met min. 2 andere gemeenten) om 

prioritaire maatregelen (top20) uit klimaatplan voor Zuid-Oost-Vlaanderen voor te 

bereiden om op eigen grondgebied uit te voeren. De gemeente maakt een eigen keuze uit 

de top 20 van prioritaire maatregelen die het best aansluiten bij de eigen klimaatacties. 

 Deelname aan bovenlokale klimaatprojecten: de gemeente krijgt de kans om in te 

stappen in bovenlokale projecten met als doel een grote reductie van CO2 uitstoot (cfr. 

mobipunten, deelwagens, ea)  

 Ondersteuning bij klimaatcommunicatie : onder andere aanlevering voorbeeldteksten 

en communicatiematerialen, de nieuwsbrief ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ naar 

lokale klimaatactoren, over te nemen artikels via sociale media ... Bij instap in het laatste 

projectjaar wordt een persbericht opgemaakt, dat ook op de website van de 3 

projectpartners zal verschijnen.  

 Andere: 

o toegang sharepoint site: platform van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-

Vlaanderen waar ervaringen/documenten worden gedeeld met als doel 

uitwisseling van expertise en efficiëntie in uitvoering acties; 

o onderzoek gezamenlijk monitoringsinstrument; 

o opmaak gezamenlijke visie regio. 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019 

houdende het principieel akkoord met de toetreding tot het ‘Burgemeestersconvenant voor 

klimaat en energie’ en de bijhorende doelstellingen om 40% minder CO2 uit te stoten op het 

grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen. De effectieve 

ondertekening en de opmaak van een “Duurzaam energie- en klimaatactieplan” zal voor 

goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad . De Provincie Oost-Vlaanderen zal 

hiervoor een concreet voorstel en kostprijs uitwerken in het kader van het Milieucontract (50% 

cofinanciering vanuit de Provincie); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019 

houdende de toetreding in het laatste projectjaar 2019 van het Project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-

Vlaanderen’. De gemeente Wortegem-Petegem zal, net als de andere lokale besturen, €4.000 

bijdragen aan SOLVA voor de participatie in de structuur, de ondersteuning vanuit het 

projectteam in de uitvoering van maatregelen, communicatie, uitwisseling van expertise, e.a. zoals 

hierboven vermeld 

Dat de gemeente, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en 

het Burgemeestersconvenant, volgende engagementen zal nakomen: 

- het participeren in min. 3 werkgroepen die prioritaire klimaatmaatregelen 

voorbereiden en deze op eigen grondgebied uitvoeren met als doel de CO2 uitstoot 

terugdringen via het inzetten op energie-efficiëntie en een groter gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen; 

- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen en acties (uit het 

goedgekeurd klimaatplan) in de meerjarenplanning; 

- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten 

om de vereiste acties te kunnen ondernemen;  

- ervaringen en knowhow met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de 

Europese Overheid delen 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 12 februari 2019 houdende de toetreding tot het ‘Burgemeestersconvenant 

voor klimaat en energie’ en de bijhorende doelstellingen om 40% minder CO2 uit te stoten 

op het grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen. 

Art. 2. De gemeenteraad  bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 12 februari 2019 houdende de toetreding in het laatste projectjaar 2019 van 

het Project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering. 

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op art. 135§2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het 

aanplakken en reclame maken, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking 

en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals 

Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige 

Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van 

de overheid,  in het bijzonder artikel 5 (beperkingen op verkiezingspropaganda), en latere 

wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouw-

kundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, in het bijzonder artikel 9 

(vrijstelling voor verkiezingspubliciteit), en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 houdende de algemene re-

gels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde 

optochten; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 

285 tot en met 288, en latere wijzigingen; 

Overwegend dat op 26 mei 2019 federale, Vlaamse en Europese verkiezingen plaatsvinden; 

Overwegend dat het overmatig aanbrengen van verkiezingspropaganda langs de wegen 

leidt tot visuele vervuiling en dat het aangewezen is maatregelen te treffen om de gemeente 

proper te houden; 

Overwegend dat het aanbrengen van verkiezingspropaganda langs de wegen niet alleen 

storend is, doch eveneens een nodeloze afleiding is voor een aandachtig weggebruik en bijgevolg 

de verkeersveiligheid in het gedrang brengt; 

Overwegend dat tijdens de voorafgaande verkiezingen beperkingen opgelegd werden 

inzake het voeren van verkiezingspropaganda, meer bepaald beperkingen van het aantal plaatsen 

waar verkiezingspropaganda aangebracht mag worden en beperkingen op het gebruik van 

aanhangwagens voorzien van verkiezingspropaganda; 

Overwegend dat het recht op vrije meningsuiting geenszins beknot wordt door het invoeren 

van dergelijke maatregelen tegen het aanbrengen van verkiezingspropaganda, gezien dit recht 

onder bepaalde voorwaarden toegelaten wordt; 

Overwegend dat het wenselijk is opnieuw deze beperkingen toepasselijk te stellen; 

Overwegend dat deze verordening eveneens tot doel heeft een vlot verloop van de verkie-

zingen, de sereniteit errond en de rust in de omgeving van de stemlokalen te waarborgen; 

Overwegend dat deze reglementering zal gelden tot en met 26 mei 2019; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Deze politieverordening is van kracht tot en met de federale, Vlaamse en Europese 

verkiezingen van 26 mei 2019. 

Art. 2. Onder verkiezingspropaganda wordt verstaan: het aanbrengen op wegen en pleinen, 

bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, palen, zuilen, 

bouwwerken, monumenten en andere opstanden van opschriften, affiches, beeld- en 

fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes en vlaggen met politieke insignes. 

Deze lijst is niet limitatief. 

Art. 3. Tijdens de periode vermeld in artikel 1 geldt: 
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a) Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen langs gemeentewegen en 

andere openbare wegen en pleinen, behalve op de door het gemeentebestuur 

voorziene aanplakborden voor het aanbrengen van verkiezingspropaganda. 

b) Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op de langs gemeentewegen en 

andere openbare wegen en pleinen palende private eigendommen zolang de 

propaganda vanaf de openbare weg of het openbaar plein herkenbaar is, behalve op 

maximaal 5 terreinen, vrij te bepalen over het grondgebied van de gemeente door elke 

aan de verkiezingen deelnemende partij, onder volgende voorwaarden: 

1. Het aanbrengen van verkiezingspropaganda op het terrein wordt beperkt over een 

afstand van 25 meter, gemeten langs de openbare weg en over een diepte van 10 

meter. 

2. De vrij gekozen terreinen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan het 

gemeentebestuur. Deze mededeling moet vergezeld zijn van een schriftelijke 

toelating van de eigenaar/gebruiker van het terrein. 

3. Het aanbrengen van verkiezingspropaganda kan slechts aangevat worden nadat 

voldaan is aan de hierboven vermelde voorwaarden. 

c) Het is verboden aanhangwagens, voorzien van verkiezingspropaganda, achter te laten 

op of langs de gemeentewegen, andere openbare wegen en pleinen en de daaraan 

palende private eigendommen, zolang de propaganda vanaf de openbare weg of het 

openbaar plein herkenbaar is, behalve wanneer de aanhangwagens getrokken worden 

door of gekoppeld zijn aan een motorvoertuig. 

d) Het is toegelaten raamaffiches aan te brengen langs de binnenzijde van woningen en 

motorvoertuigen. Indien voor voertuigen gebruik gemaakt wordt van speciale 

raamstickers, kunnen deze ook aan de buitenzijde bevestigd worden. De affiches en 

stickers in of op voertuigen mogen in geen geval de zichtbaarheid en het zicht van de 

bestuurder van het voertuig in het gedrang brengen. 

Art. 4. Om een vlot verloop van de verkiezingen, de sereniteit errond en de rust in de omgeving van 

de stemlokalen te waarborgen, worden de volgende maatregelen ingevoerd: 

a) Van zaterdag 25 mei 2019, 22.00 uur, tot en met zondag 26 mei 2019, 24.00 uur, is in de 

onmiddellijke omgeving van de stemlokalen alle verkiezingspropaganda verboden op 

alle openbare en private eigendommen, wegen en pleinen. 

b) Op zondag 26 mei 2019 dienen de toegang tot en de onmiddellijke omgeving van de 

stemlokalen vrij gehouden te worden, zodat de kiezers zich ongehinderd naar het 

stemlokaal kunnen begeven. 

Art. 5. Inbreuken op de bepalingen van artikel 3 en 4 worden gestraft met politiestraffen. 

Art. 6. De gemeentediensten zullen onmiddellijk alle onwettig geplaatste propaganda en 

verkiezingsborden van om het even welke politieke partij verwijderen. 

Art. 7. Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikelen 

285 tot en met 288 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Art. 8. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de procureur des Konings, het 

vredegerecht, de politierechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de lokale politie Vlaamse 

Ardennen, de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen en aan de 

voorzitters van de gemeentelijke politieke partijen. 
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9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

krijgt kennis, overeenkomstig artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 

met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die 

kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende college-

besluiten : 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van het college van 5 maart 2019 wordt de levering van twee bijkomende 

laptops voor respectievelijk de dienst secretariaat en de gemeentelijke technische 

dienst als wijziging van de oorspronkelijke opdracht ‘Leveren en plaatsen van 

hardware naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de ICT-infrastructuur’ 

gegund aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van1.599,58 euro exclusief btw of 1.935,49 euro inclusief 21% btw. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van het college van 5 maart 2019 wordt de opdracht “Groenonderhoud site 

sporthal De Ruffel tijdens het jaar 2019” via een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 

basis van de prijs), zijnde Tuinen Van Tieghem Johan, Driesstraat 20 te 9790 

Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.643,68 euro 

exclusief btw of 9.248,85 euro inclusief 21% btw. Er werden 11 firma’s aangeschreven 

en er werden 2 offertes ontvangen. 

9 bis.  

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2019; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 

31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Nico De Wulf, fractieleider van S.pa/Onafhankelijk, van 24 

maart 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 28 maart 2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 

overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 

op 25 maart 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid De Wulf tijdens de zitting waarbij Sp.a/onafhankelijk de 

toegang tot het domein extra aandacht wil schenken door de parking te verbeteren; Dat 

voorgesteld wordt om een verharding met grasdallen (waterdoorlatend) te voorzien zodat het 

domein groen blijft ogen maar dan zonder putten, plassen of stof. Dit zou veel aangenamer zijn 

voor de bezoekers; 
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Overwegende dat de schepen van openbare werken en de burgemeester delen mee dat 

momenteel gewerkt wordt aan een inrichtingsplan voor het domein de Ghellinck in navolging van 

het opgemaakt RUP voor deze site; Dat in dit inrichtingsplan, naast een aantal regularisaties, o.a. 

ook de gedeeltelijke herinrichting van de parking wordt meegenomen (vb. grasdallen met 

betonstroken); 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Er wordt geen stemming georganiseerd over dit punt; 

BESLUIT:   

Art. 1. Het bestuur neemt kennis van het voorstel van de Sp.a/onafhankelijk-fractie om de 

parking van het domein de Ghellinck te verbeteren. Dit wordt meegenomen in het 

inrichtingsplan dat momenteel wordt uitgewerkt voor het domein. 

Schriftelijke vragen gesteld door de sp.a/onafhankelijk-fractie :  

1. Voor de bibliotheek is er een waterkoeler voorzien voor bezoekers. 

Is het ook de bedoeling om dit uit te breiden naar andere gemeentelijke plaatsen? 

Zo ja, in tijden van duurzaamheid vraagt onze fractie om niet te werken met 

wegwerpbekers. 

Antwoord : Op dit moment is het niet de bedoeling om ook op andere gemeentelijke plaatsen 

een waterkoeler te voorzien. Er wordt niet gewerkt met wegwerpbekers maar met 

glazen. 

10. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Maarten Van Tieghem, schepen als vertegenwoordiger   

- Koen Desloovere, voorzitter gemeenteraad als plaatsvervanger  ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT:  met 14 stemmen vóór bij 3 onthoudingen  

Art. 1. De heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem 

(maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als vertegenwoordiger 

in de algemene vergaderingen van VVSG.  

Art. 2. De heer Koen Desloovere, voorzitter gemeenteraad, Peeshoek 17b te 9790 Wortegem-

Petegem (koenenheidi.desloovere@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervanger in de 

algemene vergaderingen van VVSG.  
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Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt via mail info@vvsg.be aan VVSG vzw, 

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. 

11. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de statuten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van :   

- de heer Luc Vander Meeren, burgemeester  als vertegenwoordiger   

- de heer Maarten Van Tieghem, schepen als plaatsvervanger;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan17. raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor bij 3 onthoudingen 

Art. 1. De heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(burgemeester@wortegem-petegem.be) aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van Ethias. 

Art. 2. De heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Ethias. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan Ethias, Zetel voor Vlaanderen, Prins 

Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.  

12. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de statuten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  
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Gelet op de voordracht van  

- Koen Desloovere, Voorzitter raad  als effectief vertegenwoordiger ;  

- Marcel Steenmans  als plaatsvervangend vertegenwoordiger ; 

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor bij 3 onthoudingen 

Art. 1. De heer Koen Desloovere, Voorzitter raad, Peeshoek 17b, 9790 Wortegem-Petegem 

(koenenheidi.desloovere@skynet.be) wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de 

algemene vergaderingen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.  

Art. 2. De heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem 

(steenmansmarcel@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.  

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt via mail (info@shmvlaamseardennen.be) aan 

de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18 te 9700 

Oudenaarde. 

13. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de statuten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van de heer Kurt Fonteyne, schepen als kandidaat bestuurder ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT:  met 14 stemmen voor bij 3 onthoudingen 

Art. 1. De heer Kurt Fonteyne, Groenstraat 11a te 9790 Wortegem-Petegem 

(kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be) wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder  in 

de raad van bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.  

Art. 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt via mail (info@shmvlaamseardennen.be) aan 

de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18 te 9700 

Oudenaarde. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


