
 
Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 30 januari 2020 volgende beslissingen 

genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 19 december 2019 éénparig goed. 

2. Algemeen bestuur. Veiligheid. Convenant en interlokale vereniging ‘Ronde van Vlaanderen voor 
cyclo’. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de convenant en interlokale 
vereniging ‘Ronde van Vlaanderen’ goed.  

3. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een 
éénrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat tussen de St.-Martinusstraat en de parking aan het 
voetbalplein. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend 
verkeersreglement betreffende het instellen van een éénrichtingsverkeer in de 
Eekhoutstraat tussen de St.-Martinusstraat en de parking van het voetbalplein goed.  

4. Wonen en leefomgeving. Klimaat. Rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten 
via burgercoöperaties. Goedkeuring.  

De gemeente streeft ernaar met algemeenheid van stemmen om op het eigen grondgebied 
rechtstreekse participatie van minstens 50% in alle nieuwe grootschalige hernieuwbare 
energieprojecten te voorzien via burgercoöperaties die de ICA-principes respecteren (enkel 
voor projecten die niet uitsluitend in eigen energieverbruik voorzien), om op die manier 
lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken en een draagvlak bij de 
bevolking te creëren.   

5. Algemeen bestuur. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 
Kennisgeving.  

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- / 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 10 december 2019 werd de opdracht ‘leveren en vervangen van de zeilen 
van de tent in het domein de Ghellinck’ bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder 



(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Dekzeilen Luc De 
Jonghe nv, Oude Dorpsstraat 40 te 9120 Vrasene, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 8.660,00 euro exclusief btw of 10.478,60 euro inclusief 21% 
btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven waarvan 2 een offerte indienden. 

- In zitting van 17 december 2019 werd goedkeuring verleend aan de nota van 13 
december 2019, opgesteld door het hoofd van de technische dienst betreffende de 
opdracht voor het groenonderhoud in het jaar 2020 van de openbare 
gemeentewegen, plantsoenen en gazons en het groenonderhoud in het gemeentelijk 
domein de Ghellinck, de bibliotheek, de gemeenteschool en het recyclagepark. Deze 
opdracht wordt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan Grijkoort-Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 59.628,00 euro exclusief btw of 
72.149,88 euro inclusief 21% btw. 

Schriftelijke vraag gesteld door de N-VA-fractie :  

1. Toelichting gewijzigde verkeerssituatie Lindestraat Petegem.  

Antwoord: De burgemeester licht toe dat sinds het begin van de proefopstelling in de 

Lindestraat de eilanden al wat verder uit elkaar zijn gezet zodat ook grotere 

voertuigen (o.a. diverse landbouwvoertuigen en vrachtwagens) veilig kunnen 

passeren. Er is door de technische dienst de test gedaan met een eigen 

vrachtwagen met de aanhangwagen voor nadars. Dit verliep zonder enig 

probleem. Het verkeer komende vanuit centrum Petegem heeft er voorrang. 

Fietsers kunnen langs de eilanden rechtdoor rijden. Het dossier werd vooraf 

besproken in het politieoverleg dat een positief advies gaf.  

 Eerdere opstellingen waarbij gebruik gemaakt werd van verkeersdrempels 

werden nadien, op vraag van de aanvragers, opnieuw verwijderd daar dergelijke 

drempels voor de omwonenden voor heel wat (geluids)hinder en trillingen 

zorgen. 
 

Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal 

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 6 februari 2020. 


