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Zitting van de gemeenteraad 

30 januari 2020 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, , 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, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd : Van Tieghem Maarten, Schepen en Baert Leen, Raadslid 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

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

cyclo’. Goedkeuring. 

3. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een 

éénrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat tussen de St.-Martinusstraat en de parking aan het 

voetbalterrein. Goedkeuring. 

4. Wonen en leefomgeving. Klimaat. Rechtstreekse participatie in hernieuwbare 

energieprojecten via burgercoöperaties. Goedkeuring. 

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

Kennisgeving. 

6. Schriftelijke vraag gesteld door de N-VA-fractie.  
Alle leden zijn aanwezig, behalve Maarten Van Tieghem, schepen en Leen Baert, raadslid.  

1. 

De Gemeenteraad,  

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

2. 

De Gemeenteraad, 

Vergaderd in openbare zitting; 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 
392 tot 395; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de 
Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegend dat op zaterdag 4 april 2020 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo” 
het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 

Overwegend dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en 
dat bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn; 

Overwegend dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de 
plaatselijke bevolking met zich meebrengt; 

Overwegend dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de 
andere weggebruikers in gevaar brengen;  

Overwegend dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden 
gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie; 

Overwegend dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het 
gemeentebestuur en de organisator; 

Overwegend dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de 
organisator; 

Overwegend dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke 
gemeente individueel te regelen; 

Overwegend dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid 
in afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;  

Overwegend dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van 
intergemeentelijke samenwerking is; 

Overwegend dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om 
de gemeente te vertegenwoordigen; 

Overwegend dat tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 27 november 2019, 
gevraagd werd om aandacht te hebben voor de afval- en milieuproblematiek, meer bepaald het 
gebruik van herbruikbare bekers; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de 
"Ronde van Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, 
wordt goedgekeurd. 
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Art.2. In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot 
oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd. 

Art.3. De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en de financieel 
directeur wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald 
in het convenant. 

Art.4. De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging. 

Art.5. Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale 
diensten van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent. 

3. 

De Gemeenteraad, 

Vergaderd in openbare zitting ;  

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Overwegend dat de Eekhoutstraat tussen de Beerstraat en de St. Martinusstraat voornamelijk 
gebruikt wordt door verkeer van en naar het voetbalterrein langs de Eekhoutstraat, waardoor er 
voor en na voetbaltrainingen en -wedstrijden momenten van sterk verhoogde verkeersintensiteit 
zijn waarbij het verkeer zich bijna unaniem in eenzelfde richting beweegt; 

Overwegend dat inwoners van de St. Martinusstraat klagen over geluidshinder en een gevoel 
van verkeersonveiligheid door de onaangepaste snelheid van het verkeer uit de Eekhoutstraat op 
dergelijke momenten; 

Overwegend dat de overlast door het verkeer uit de Eekhoutstraat beperkt kan worden door 
het invoeren van eenrichtingsverkeer in het deel van de weg tussen de St. Martinusstraat en de 
parking, in de richting van de parking; 

Overwegend dat op dit deel van de Eekhoutstraat wagens elkaar niet kunnen kruisen 
vanwege de geringe breedte van de rijbaan, wat deze maatregel verder rechtvaardigt; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 
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BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Op de Eekhoutstraat van de parking aan het voetbalterrein tot het kruispunt met de St. 
Martinusstraat in de richting van de St. Martinusstraat geldt: 

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C1 aangevuld met onderbord M2. 

In de tegenovergestelde richting geldt: 

Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide 
richtingen rijden. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord F19 aangevuld met onderbord M4. 

Art.2. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

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

Gelet op de toetreding tot het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie met het 
engagement om de doelstelling van 40% CO²-besparing op het grondgebied van Wortegem-
Petegem tegen 2030 na te streven t.o.v. referentiejaar 2011 (mitigatie) en de negatieve gevolgen 
van de klimaatverandering op te vangen (adaptatie); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019 
om toe te treden tot het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’; 

Gelet op de ‘Top 20 maatregelen’ uit het regionaal klimaatplan ‘Klimaatplan Zuid-Oost-
Vlaanderen’ en de voortrekkersrol die de gemeente op zich neemt met betrekking tot het opwekken 
van duurzame energie, meer bepaald het ‘produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen’. 

Gelet op de doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatneutraal te worden 
tegen 2040; 

Gelet op het Provincieraadsbesluit van 24 april 2013 waarbij het draagvlakmodel om de 
herverdeling van lusten en lasten van windturbineprojecten te bewerkstelligen werd uitgewerkt in 
de zones van de 2 windlandschappen (Eeklo-Maldegem & E40). Dit model bestaat uit het voorzien 
van minstens 20% participatie en uit een bijdrage van de betreffende ontwikkelaars in een 
omgevingsfonds dat ten goede komt aan de lokale gemeenschap; 

Gelet op het Provincieraadsbesluit van 26 april 2017 waarbij het draagvlakmodel – zoals 
hierboven beschreven – werd uitgebreid naar het volledige grondgebied van de Provincie Oost-
Vlaanderen; 

Gelet op de Europese richtlijn 2018/2001 van het Europees parlement en de Raad van 11 
december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, in het 
bijzonder artikel 22 dat aangeeft dat bij de planning van de benodigde infrastructuur voor 
hernieuwbare energieprodcutie rekening moet gehouden worden met beleidsmaatregelen die 
verband houden met de deelname van diegenen die door de projecten worden geraakt, in het 
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bijzonder de plaatselijke bevolking, en dat lidstaten deze richtlijn in werking moeten doen treden 
uiterlijk op 30 juni 2021; 

Gelet op de conceptnota ‘Windkracht 2020’, gelanceerd door de Vlaamse regering op 16 
december 2016, met verschillende initiatieven om tegen 2020 240 grote windturbines op Vlaamse 
bodem bij te voorzien, waarvan 80 in Oost-Vlaanderen; 

Gelet op de brief van de intercommunale SOLVA met de vraag om in kader van het project 
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen het engagement aan te gaan om burgerparticipatie bij de 
oprichting van toekomstige grootschalige hernieuwbare energieprojecten in de gemeente te 
stimuleren; 

Gelet op de gelijkaardige initiatieven in de gemeenten Eeklo, Laarne, Kruibeke, Ninove, 
Geraardsbergen en Ronse om een Gemeenteraadsbesluit te nemen om de rechtstreekse 
burgerparticipatie bij het oprichten van toekomstige grootschalige hernieuwbare energieprojecten 
op grondgebied van hun stad of gemeente te stimuleren; 

Overwegende dat om de doelstelling van het klimaatplan te halen het zowel nodig is om 
maatregelen te treffen die de CO2-uitstoot verlagen, als ook om de productie van hernieuwbare 
energie te stimuleren; 

Overwegende dat volgens het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (13 
gemeenten) in 2011 slechts 39.535 MWh aan duurzame energie werd opgewekt, zijnde slechts 3,9% 
van het potentieel; dat tegen 2030 maar liefst 1.021.772 MWh moet opgewekt worden (= 24% van 
de totale CO2-besparing); 

Overwegende dat het belangrijk is om daarbij in te zetten op burgerparticipatie, door burgers 
rechtstreeks te betrekken bij hernieuwbare energieprojecten om zo een groter maatschappelijk 
draagvlak te creëren voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten; 

Gelet op de burgercoöperaties die momenteel in Zuid-Oost-Vlaanderen reeds actief zijn: 
-  Denderstroom cvba, regio Dender  
-  EnerGent cvba, regio Gent en Oost-Vlaanderen  
-  Stroomvloed cvba, regio tussen Leie en Schelde  
-  Beauvent cvba, regio West-Vlaanderen; 

Overwegende dat de Belgische federatie REScoop, opgericht in 2010, de verschillende 
burgercoöperaties begeleidt en verenigt onder één noemer; 

Overwegende dat de doelstelling van burgercoöperaties is om burgers rechtstreeks te laten 
participeren in hernieuwbare energieprojecten volgens de 7 ICA-principes (International 
Cooperative Alliance), waarbij burgers mede-eigenaar kunnen worden, mee beslissingen kunnen 
nemen en mee het beleid uitstippelen;   

Overwegende dat hierbij de omgevingsenergie uit zon, wind, water, biomassa en aardwarmte 
wordt geoogst voor eigen gebruik zodat de lusten en de lasten van hernieuwbare energieprojecten 
eerlijker worden verdeeld; 

Overwegende dat het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen tevens een 
fundamentele rol speelt bij de bevordering van energievoorzieningszekerheid en duurzame energie 
voor een betaalbare prijs en tegelijkertijd maatschappelijke en milieu- en gezondheidsvoordelen 
biedt en grote kansen voor werkgelegenheid en regionale ontwikkeling, met name in de 
plattelandsgebieden; 
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Overwegende dat wettelijk gezien het participatiemodel bij hernieuwbare energieprojecten 
op privaat domein niet kan worden afgedwongen, maar dat het wel kan helpen om 
projectontwikkelaars te overtuigen om in zee te gaan met een burgercoöperatie om zo het 
maatschappelijk draagvlak voor hun projecten te vergroten. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De gemeente streeft ernaar 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. 

Art.2. Bij nieuwe grootschalige energieprojecten op gronden in eigendom van de gemeente zal 
voorzien worden in minimum 50% rechtstreekse participatie. In de aanbesteding worden 
kwalitatieve en kwantitatieve gunningscriteria opgenomen: 

- percentage aanbieden aan inwoners om rechtstreeks financieel in het project te 
participeren (30 ptn); 

- opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer/exploitant 
voor, tijdens en na de bouw van het project (20 ptn); 

- aanbieden van overige tegemoetkomingen door de bouwheer/exploitant, zoals 
engagement tot realiseren of financieren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare 
energieprojecten (of andere milieuprojecten) in de gemeente of directe regio (30 ptn); 

- twee referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, communicatie en 
rechtstreekse financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd (20 ptn). 

Art.3. Voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten op gronden van semipublieke rechtspersonen – 
zoals gedefinieerd door de Vlaamse overheid in art. 1.2., eerste lid, 21° van het Decreet Grond 
en Pandenbeleid – en op publieke gronden die geen eigendom zijn van de gemeente wordt 
een kader geschept dat uitgaat van minstens 50% rechtstreekse participatie via 
burgercoöperaties (en dat de gunningscriteria genoemd in artikel 2 van dit besluit zo 
maximaal mogelijk toepast). 

5. 

De Gemeenteraad, 

neemt kennis, overeenkomstig artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 
2019 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die 
kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende 
collegebeslissingen: 

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 
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(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. 
6. 

Schriftelijke vraag gesteld door de N-VA-fractie: 

1. Toelichting gewijzigde verkeerssituatie / proefopstelling Lindestraat.   

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. 

Op vraag van de Sp.a/onafhankelijk wordt toelichting gegeven bij de notulen van het 

schepencollege van 21 januari 2020. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  

 


