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Notulen zitting van de gemeenteraad 

Zitting 25 maart 2021 

Aanwezig : Vander Meeren Luc, Voorzitter gemeenteraad wnd., 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Schepenen, 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Raadsleden, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd : Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad, 
Nachtegaele Veerle, Schepen verontschuldigd voor agendapunt 1, 
Vermeulen Sandy, Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

Afwezig :   

 

Openbare Zitting 

ALGEMEEN BESTUUR 

1. Bestuur gemeente. Besluit voorzitter gemeenteraad betreffende de 
vervanging gedurende tijdelijke afwezigheid. Kennisname.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 7 §5, 2e lid, 1°. 

Besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 22 maart 2021 houdende de aanduiding van dhr. 
Luc Vander Meeren, burgemeester, als vervanger tijdens zijn afwezigheid op de gemeente- en OCMW-
raad van 25 maart 2021. 

Feiten en context 

De voorzitter van de gemeenteraad kan niet aanwezig zijn op de zitting van de gemeente- en OCMW-
raad van 25 maart 2021. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de 
OCMW-raad, conform artikel 69 van het decreet Lokaal Bestuur.   

Procedurele vormvereisten 

Als de raadsvoorzitter tijdelijk afwezig is, kan de voorzitter zelf een vervanger kiezen voor de periode 
waarin hij niet aanwezig is. De voorzitter draagt zijn bevoegdheid schriftelijk over aan een ander 
gemeenteraadslid.  

BESLUIT: 
 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad om zich 
te laten vervangen door dhr. Luc Vander Meeren, burgemeester, gedurende zijn tijdelijke 
afwezigheid.  

NOTULEN 

2.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.   
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Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 32. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 februari 2021 goed.   

ALGEMEEN BESTUUR 

3. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 15 
maart 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en 
OCMW-raad van 25 maart 2021 via virtuele vergadering. Bekrachtiging.  

Juridische grondslag 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63. 

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1  en artikel 135 §2. 

Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 6 maart 2021. 

De voorgaande tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester betreffende de organisatie van 

virtuele vergaderingen of fysieke vergaderingen met beperkt publiek en inachtname van de social 

distancing van de gemeente- en OCMW-raad in 2020 en 2021. 

De tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 15 maart 2021 betreffende de organisatie van 

de virtuele vergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 25 maart 2021. 

Feiten en context 

De actuele situatie betreffende de verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België maakt 

dat fysiek vergaderen niet langer als uitgangspunt wordt aangehouden in de richtlijnen van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. De maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de 

gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in 

het gedrang komt. 

Procedurele vormvereisten 

De gemeenteraad dient van dit besluit onverwijld in kennis te worden gesteld en moet door de 

gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de 
burgemeester van 15 maart 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- 
en OCMW-raad van 25 maart 2021 via virtuele vergadering. 

4. Bestuur gemeente. Naamsverandering fractie sp.a/onafhankelijk naar Vooruit. 
Kennisname.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 36. 

Het besluit van de gemeenteraad van 3 januari 2019 waarbij werd vastgesteld dat de op 14 oktober 
2018 verkozenen voor de gemeenteraad van de lijst sp.a/onafhankelijk gedurende de legislatuur één 
fractie zouden vormen. 
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Feiten en context 

De partij sp.a veranderde met ingang van 21 maart 2021 haar naam in Vooruit. 

De fractieleider van de sp.a/onafhankelijk-fractie, dhr. Nico De Wulf, deelt bij e-mail van 22 maart 2021 
aan de voorzitter en de leden van de gemeenteraad mee dat zijn fractie in de gemeenteraad vanaf 
heden ‘Vooruit’ zal heten.  

Hiertoe werden volgende attesten overgemaakt: 

1. Een attest van Vooruit nationaal ondertekend door Conner ROUSSEAU, de nationaal voorzitter, 
Melissa DEPRAETERE, de fractievoorzitter voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
Hannelore GOEMAN, de fractievoorzitter van het Vlaams Parlement. Met dit attest geeft Vooruit 
nationaal de toestemming aan de fractieleden van sp.a/onafhankelijk in de gemeenteraad van 
Wortegem-Petegem om voortaan de fractienaam ‘Vooruit’ te gebruiken. 

2. Een attest van de sp.a/ onafhankelijk fractie in de gemeenteraad van Wortegem-Petegem 
ondertekend door alle gemeenteraadsleden van de sp.a / onafhankelijk fractie waarin zij zich 
akkoord verklaren om als fractie de naam van sp.a/ onafhankelijk te veranderen in Vooruit. 

Procedurele vormvereisten 

Er bestaat geen regel die de wijziging van de naam van een fractie zou verbieden.  

De gemeenteraad kan, rekening houdend met de overgemaakte attesten van goedkeuring, van de 
naamswijziging enkel akte nemen en heeft verder geen enkele bevoegdheid ter zake. 

BESLUIT: 
 

Art.1. De gemeenteraad neemt akte van de naamswijziging van de gemeenteraadsfractie 
“sp.a/onafhankelijk” naar “Vooruit” vanaf heden. 

5. Politiezone. Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikels 119, 119bis en 135 §2 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeente in het algemeen. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikels 
1, 2 en 3. 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, artikels 285 tot 287 betreffende de bekendmaking van besluiten 
en artikels 326 tot 335 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Feiten en context 

Op 25 juni 2015 werd de recentste versie van het algemeen politiereglement van de gemeenten van de 
politiezone Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de gemeenteraad. Onder andere door wijzigingen in 
hogere wetgeving is dit reglement intussen toe aan een revisie. 

Onder regie van de politiezone werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met zowel de 
administraties en de besturen om te komen tot een nieuw ontwerp van reglement. Het volledige 
politiereglement werd gereviseerd: enkele artikels werden verwijderd, meerdere bepalingen werden 
toegevoegd en verschillende artikels werden herplaatst om tot een consistent geheel te komen. De 
hernieuwing voegt dus niet alleen nieuwe bepalingen toe, maar zorgt ook voor duidelijkheid doorheen 
de verschillende artikels. 

Procedurele vormvereisten 

Het advies van de politieraad van de politiezone is vereist. De politieraad verleende op 9 februari 2021 
gunstig advies over het gereviseerd algemeen politiereglement. 
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Financiële aspecten 

Geen. 

BESLUIT: 14 stemmen voor (Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen) 
 1 stem tegen (Van Driessche Gert) 

 
Art.1. Het algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, in 

bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd en toepasselijk gemaakt op het grondgebied 
van de gemeente Wortegem-Petegem met ingang van 1 juni 2021. 

Art.2. De beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende vaststellen van het algemeen 
politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen wordt, met ingang van 
1 juni 2021, opgeheven. 

Art.3. Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 

• de procureur des konings van het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde; 

• de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; 

• de hoofdgriffier van de politierechtbank te Oudenaarde; 

• de federale politie te Oudenaarde; 

• de politiezone Vlaamse Ardennen te Oudenaarde; 

• de brandweerzone Vlaamse Ardennen; 

• de lokale politie Wortegem-Petegem; 

• de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken van de provincie Oost-Vlaanderen; 

• het stadsbestuur van Oudenaarde en de gemeentebesturen van Kluisbergen en Kruisem. 

Art.4. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke diensten en wordt 
gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

6. Politiezone. Protocolakkoord betreffende de toepassing van gemeentelijke 
administratieve sancties bij inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer). 
Bekrachtiging.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikels 119, 119bis en 135 §2 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeente in het algemeen. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikels 
1, 2 en 3. 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, artikels 285 tot 287 betreffende de bekendmaking van besluiten 
en artikels 326 tot 335 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  

Feiten en context 

In het kader van de uitvoering van het algemeen politiereglement voor de gemeenten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen werd een ontwerp van protocolakkoord tussen de gemeente Wortegem-Petegem 
en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen opgemaakt. 

Dit protocolakkoord voorziet in de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties bij inbreuken 
op de artikelen 461, 463, 521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559 1°, 561 1°, 563 2°, 563 3°, 563bis van 
het Strafwetboek. Er wordt ook in opgenomen om bij inbreuken op artikelen 398 en 448 geen toepassing 
te maken van de gemeentelijke administratieve sancties. 
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Procedurele vormvereisten 

Het protocolakkoord werd op 16 maart 2021 goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen en wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Financiële aspecten 

Niet van toepassing. 

BESLUIT: 14 stemmen voor (Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen) 
 1 stem tegen (Van Driessche Gert) 

 
Art.1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2021 houdende 

goedkeuring van het protocolakkoord met het parket van de procureur des Konings van Oost-
Vlaanderen betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het 
Strafwetboek (niet-verkeer) wordt bekrachtigd. 

Art.2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de procureur des Konings van het 
Parket Oost-Vlaanderen en de politiezone Vlaamse Ardennen. 

7. Andere. Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en diensten. 
Kennisgeving.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 § 1, 10°, a). 

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 houdende de vaststelling van opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.  

BESLUIT: 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van: 

• uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 

o In zitting van 16 februari 2021 werd de opdracht 'Aankoop van 6 laptops' bij wijze van 
de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde CEVI nv, 
Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende offertebedrag van € 5.168,42 
exclusief btw of € 6.253,79 inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

• uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 

o In zitting van 16 februari 2021 wordt de opdracht “leveren van de middagmalen tijdens 
de sportkampen en de gemeentelijke speelpleinwerking ‘Speelkriebels’ 2021” bij wijze 
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan 
Traiteur Willequet-Lefebvre N.V., Grote Herreweg 223 te 9690 Kluisbergen, voor de 
prijs van € 1,80 voor kinderen van 3 tot 6 jaar, € 3,20 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, € 
7,00 voor de begeleiders en € 0,25 per dessert. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 23 februari 2021 wordt de opdracht voor het groenonderhoud van de 
gemeentelijke plantsoenen en gazons, het gemeentelijk domein de Ghellinck, de 
bibliotheek, de gemeenteschool en het recyclagepark bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan Grijkoort-
Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, in het kader van sociale tewerkstelling, 
tegen het nagerekende offertebedrag van € 60.428,00 exclusief btw of € 73.117,88 
inclusief 21% btw. 

o In zitting van 23 februari 2021 wordt beslist om het verzoek van Cleaning Professionals 
nv uit Aalst om ontslagen te worden van haar verplichtingen met betrekking tot de 
uitvoering van perceel 4 (schoonmaak in het gemeentelijk domein de Ghellinck) en 
perceel 6 (schoonmaak OC Rozenhof) van de opdracht ‘Schoonmaak van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2021’ in te willigen en om deze percelen te gunnen 
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aan ITZU nv uit Genk, tegen het offertebedrag van €8.232,18 exclusief btw of €9.960,94 
inclusief 21% btw. 

o In zitting van 23 februari 2021 wordt de opdracht 'leveren en verwerken van gietasfalt 
voor dienstjaar 2021' gegund bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht 
van beperkte waarde) aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
prijs), zijnde Mobilmat nv, Pathoekeweg 400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 12.960,00 euro exclusief btw of 15.681,60 euro inclusief 21% btw. Er 
werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 2 maart wordt de opdracht voor het groenonderhoud van de site sporthal 
De Ruffel bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
gegund aan Grijkoort-Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, in het kader van 
sociale tewerkstelling, tegen het nagerekende offertebedrag van €8.400,00 exclusief 
btw of €10.164,00 inclusief 21% btw. 

o In zitting van 9 maart 2021 wordt de opdracht “Maaien van de bermen, grachten en 
taluds langs de wegen in 2021” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde Delgro bv, Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het 
nagerekende offertebedrag van 77.558,38 euro exclusief btw of 93.845,64 euro 
inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 

8. Ruimtelijke ordening. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan West-Vlaanderen. 
Omleidingsweg Anzegem. Adviesvraag.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), artikel 2.2.15. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheids-rapportage en 
andere effectbeoordelingen. 

Feiten en context 

De discussie en zoektocht m.b.t. de omleidingsweg Anzegem dateert reeds uit de jaren negentig. 

Het tracé dat vandaag in procedure is, voorlopig vastgesteld door de West-Vlaamse provincieraad op 
17/12/2020 en waarvoor het college op 27/11/2018 gunstig advies heeft gegeven n.a.v. de plenaire 
vergadering, is gebaseerd op de resultaten van een plan-MER dat werd goedgekeurd door de Vlaamse 
administratie op 1/3/2019.  

De omleidingsweg wordt volledig ingeplant langs de westelijke kant van Anzegem, waardoor geen 
manifeste impact voor Wortegem-Petegem te verwachten is.  

Procedurele vormvereisten 

Openbaar onderzoek van 60 dagen dat startte op 1/2/2021. 

Een eventueel schriftelijk advies van de gemeenteraad is over te maken aan de PROCORO binnen de 
termijn van het openbaar onderzoek. Bij overschrijding van deze termijn kan aan de adviesvereiste 
worden voorbijgegaan. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad beslist om geen schriftelijk advies over te maken gezien geen manifeste impact 
voor Wortegem-Petegem te verwachten is. 

VRIJE TIJD 
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9. Bibliotheek. Jaarverslag en jaarrekening 2020 bibliotheken Vlaamse 
Ardennen. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2004 houdende goedkeuring van de statuten van het 
bibliotheeksamenwerkingsverband ‘Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen’. 

De statuten van de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, artikel 22 en 23. 

Feiten en context 

In de gemeenteraad van 28 januari 2021 werd de nieuwe deelwerking voor bibliotheeksamenwerking 
voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de gemeente 
Wortegem-Petegem aan deze deelwerking, goedgekeurd.  

Daarnaast werd bekrachtigd dat de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen wordt beschouwd als 
opgeheven van zodra de gecumuleerde overschotten van de interlokale vereniging (ca. 12.000 € voor 
de 6 gemeenten samen) in de loop van 2021 door de beherende gemeente Kluisbergen zijn overgezet 
naar de nieuwe bankrekening die VARIANT voor de deelwerking zal openen. 

Overeenkomstig de statuten van de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen worden het jaarverslag 
en de jaarrekening van 2020 nog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd waarna deze 
vereniging ophoudt te bestaan.  

BESLUIT: M met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad beslist het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 van de Interlokale 
vereniging Vlaamse Ardennen goed te keuren.  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vraag 1.  Schriftelijke vragen van de N-VA-fractie.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 31. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, artikel 3 § 1. 

Feiten en context 

Het raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider N-VA, bezorgde op 22 maart 2021 onderstaande 
vragen aan het schepencollege: 

1. Algemeen bestuur 

Inwoners testen positief op COVID 19:  

Indien een inwoner positief test op COVID 19 komt er een contactonderzoek vanuit het agentschap   “ 
zorg en gezondheid”. 

Vraag: 

a. Welke initiatieven worden genomen vanuit het bestuur? Is er een stappenplan? 
b. Op welke manier wordt de privacy gerespecteerd? 
c. Op welke manier zorgt men voor de handhaving? 

2. Algemeen bestuur 

Vaccinatiecentrum Vlaamse Ardennen 

Vraag: Welke is de stand van zaken betreffende de vaccinatie strategie in de Vlaamse Ardennen? 

3. Milieu. 

In de notulen van het schepencollege van 2 maart 2021 lezen we op punt 10 “reductiedoelstellingen 
Vlaamse Milieu Maatschappij” 

Graag een toelichting hierover. 
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4. Algemeen bestuur 

Onderhoud van voetpaden . 

Het voetpad gelegen in de Oudenaardseweg, ter hoogte van de parkeerruimte aan The Kudu Lodge, 
ligt er bij nat weer spekglad bij door de groene “aanslag” op de stoep. Ook de greppel ligt er zielig bij. 

Vraag: 

a. Is er een algemeen plan om de stoepen en greppels in onze gemeente proper en veilig te 
houden voor de voetgangers? 

b. Kan ervoor gezorgd worden dat deze stoep gereinigd wordt om ongevallen te voorkomen? 

ANTWOORD: 

1. De burgemeester beantwoordt deze vraag als volgt: 

a. Zie hiervoor het gemeenteraadsbesluit van 28/01/2021 betreffende sensibilisering, preventie, 
bronopsporing en quarantainecoaching. 

In eerste instantie belt een contacttracer vanop Vlaams niveau, met de vraag hoeveel 
contacten de patiënt had en met wie. Vervolgens wordt de patiënt nogmaals opgebeld om te 
vragen waar hij of zij de besmetting zou kunnen opgelopen hebben en vooral om te weten te 
komen waar de besmetting zich voordeed. Dit wordt in een metalijst geplaatst die gedeeld 
wordt binnen de ELZ. Er worden dus verbanden tussen de verschillende besmettingen 
gezocht. De MSPOC’s checken deze lijsten die door de bronopspoorders (voor onze 
gemeente Pieter en Silke) per gemeente worden opgemaakt. Er is nauw overleg tussen de 
MSPOC en de noodplanningscoördinator/ bronopspoorder om cases in te perken. Los van dit 
alles krijgt de burgemeester een lijst met personen die in quarantaine moeten gaan (dit kunnen 
zowel besmette als niet besmette personen (hoogrisicocontacten) zijn, alsook personen die 
uit het buitenland terugkomen). Deze personen ontvangen steeds een brief met de 
maatregelen die ze moeten respecteren. De noodplanningscoördinator coördineert op vlak 
van bronopsporing en quarantainehandhaving.  Er vindt min. 1 keer per week een overleg 
plaats tussen de noodplanningscoördinatoren de ELZ en de Mspoc (Covid 19-team). 

b. Het aspect ‘privacy’ werd afgetoetst door de DPO en er werden geheimhoudingsverklaringen 
ondertekend. Privacy-maatregelen werden ook opgenomen in andere protocollen en 
verwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse Overheid. 

c. De handhaving gebeurt door de personen op te bellen, een bezoek door de lokale Field Agent 
en bij hardleerse gevallen, wordt de politie op de hoogte gebracht voor een bezoek met 
eventueel een PV en boete tot gevolg. 

2. De organisatiestructuur staat op punt. Alle functies zijn ingevuld. Er is een grote inzet van 
vrijwilligers, het callcenter is ingericht en operationeel, enz. De beperkte aanlevering van vaccins 
is de beperkende factor.  

De vaccinatiegraad per gemeente kan nagekeken worden op de website 
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente  Op 24 maart 2021 had 
11,55% van de volwassenen van Wortegem-Petegem al minstens 1 dosis toegediend gekregen. 
In de andere gemeenten van het vaccinatiecentrum Oudenaarde is dit een gelijkaardig cijfer. 

Ook op volgende websites is heel wat informatie te vinden over de werking van de vaccinatiecentra 
van Oudenaarde en Ronse van onze eerstelijnszone Vlaamse Ardennen: 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse-ardennen 
https://www.vaccinatievlaamseardennen.be  
https://www.facebook.com/EerstelijnszoneVlaamseArdennen  

3. Vanuit Europa werd doelstellingen opgelegd betreffende de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Deze doelstellingen moesten tegen 2027 gehaald worden, maar deze deadline werd intussen 
verschoven naar 2039. 

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heeft voor elke gemeente reductiedoelstellingen 
vastgelegd om het gewenste waterkwaliteitsniveau te behalen. ‘Reductie’ slaat op het verminderen 
van de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, uitgedrukt in inwonerequivalenten (IE). Dit 
gebeurt voornamelijk door rioleringsprojecten uit te voeren en de aanleg van IBA’s (individuele 
installaties voor de behandeling van afvalwater) waar geen riolering voorzien is. 

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse-ardennen
https://www.vaccinatievlaamseardennen.be/
https://www.facebook.com/EerstelijnszoneVlaamseArdennen
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Voor onze gemeente had de VMM een reductiedoel van 317 IE tegen 2027 voorgesteld. Om deze 
te behalen werd een projectplanning opgemaakt. Dit gebeurde op basis van de planning van 
rioolbeheerder TMVW, rekening houdend met de prioriteiten volgens het gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan (GUP). Deze doelstelling voor Wortegem-Petegem wordt in het algemeen gehaald 
(440 IE in realiteit tegenover de gevraagde 317).  

Het college heeft zich geëngageerd om alvast enkele studies van resterende saneringsprojecten 
uit het GUP op te starten. Het betreft meer bepaald: 
• Cluster Kortrijkstraat 
• Biesvijverstraat 
• Rioleringsproject Bouvelostraat 

4. Schepen van openbare werken, Kurt Fonteyne, erkent dat dit stuk van de weg zich aan de 
schaduwrijke kant van de Oudenaardseweg bevindt en dus vatbaarder is voor groenvorming. 

Niettemin zijn het, volgens artikel 39 van het nieuw goedgekeurd algemeen politiereglement van 
de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, de aangelanden die het voetpad en de goot 
moeten onderhouden. 

Artikel 39: Reinheid voetpad, aangelande berm en rioolkolken  

Alle bewoners moeten zorgen voor de reinheid van de aangelande berm of het voetpad voor hun 
woning.  

Behoudens de bepalingen van het bermdecreet omvatten deze verplichtingen onder andere: 

- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of 
materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen; 

- het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren. Zo is het verboden 
slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels te 
vegen; 

- het verwittigen van het lokaal bestuur in geval van uit te voeren herstellingen. 

Deze verplichting geldt ook voor alle overige inrichtingen, met inbegrip van de bedrijfszetel van 
landbouwbedrijven, maar met uitzondering van alle andere locaties waar landbouwactiviteiten 
worden uitgeoefend.  

In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer 
er geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 
Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie.  

Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen.  

Het is verboden riolen en rioolkolken te vervuilen door er gelijk welke vloeistoffen of voorwerpen in 
te gieten of te werpen. 

De technische dienst zal in het kader van de veiligheid zelf eens langs gaan en de betreffende 
aanpalende eigenaars aanschrijven om hen te wijzen op hun plicht van onderhoud van de stoep. 
De wijkagent is het best geplaatst om toe te zien op de uitvoering. 

Vraag 2.  Schriftelijke vragen van de Vooruit-fractie.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 31. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, artikel 3 § 1. 

Feiten en context 

Het raadslid Nico De Wulf, fractieleider Vooruit, bezorgde op 22 maart 2021 onderstaande vragen aan 
het schepencollege: 

1. Vijfkerkenloop alternatieve editie 2021 

Onze fractie is uiteraard tevreden dat de vijfkerkenloop kan doorgaan wel te verstaan onder een andere 
vorm en dit onder de geldende coronamaatregelen. Er worden 3 parcours voorzien dit van 5 km, 10 km 
en 21 km. Deze parcours zal aangeduid zijn vanaf 5 april tot en met zondag 25 april 2021. 
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Zoals iedereen van ons al gemerkt heeft wordt er de laatste tijden veel gewandeld en gefietst in onze 
gemeente. Daarom de volgende vraag: 

Vraag: Zou het niet mogelijk zijn om de 3 uitgestippelde parcours na 25 april 2021 te kunnen behouden 
voor eventueel 6 maanden? Dit zou eventueel een signaal zijn naar de mensen toe om (nog 
meer) te genieten van onze eigen mooie gemeente. 

Daniel Paermentier voorzitter ouderenraad heeft dit voorstel ook meegenomen naar een aantal mensen 
van de ouderenraad en ondertussen het schrijven gedaan naar Maarten Van Tieghem en de 
sportfunctionaris. 

2. Parking Rozenhof aan de appartementen 

Ik ben een paar weken geleden aangesproken geweest en heb alsook het schrijven gekregen van een 
aantal inwoners van de appartementen gelegen in het Rozenhof. Het probleem situeert zich op de 
parking aan de gebouwen. In het verleden zijn er grasdallen geplaatst geweest om de parking aan te 
leggen, in principe is daar niets mis mee. Maar nu kan dit soms een gevaarlijke situatie teweeg brengen 
bij eventueel uit- instappen van de auto en dergelijke, omwille dat de aarde in de grasdallen serieus 
gezakt is. Daarom de volgende vraag: 

Vraag: Is het niet mogelijk om de grasdallen terug op te vullen met aarde of iets anders, zodanig om 
dit probleem te kunnen vermijden. 

3. Notulen v/h college van burgemeester en schepenen zitting 16 februari 2021 

Briefwisseling. Aangetekend schrijven Raad van State. Kennisname. 

“Het college neemt kennis van het aangetekend schrijven van de griffie van de Raad van State van 12 
februari 2021 betreffende het ontvangen verzoekschrift tot nietigverklaring van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2019. Het college beslist tevens een raadsman 
aan te stellen voor advisering en bijstand.” 

Kan hieromtrent meer uitleg verschaft worden? 

ANTWOORD: 

1. Schepen Maarten Van Tieghem licht toe dat de organisatie van de Vijfkerkenloop destijds wel 
vanuit de gemeente is opgestart maar reeds enkele jaren een privé initiatief is. De vraag werd aan 
deze vereniging voorgelegd. De voorzitter liet weten dat het voor hen praktisch en logistiek niet 
haalbaar is om de 3 wandelroutes nog zes maanden aan te houden. Zo moeten zij na 25 april 2021 
het geleende materiaal aan de rechtmatige eigenaars terugbezorgen en kunnen zij ook niet meer 
instaan voor de controle van de route op oa. onderhoud paden en opruimen zwerfvuil.  
De 3 routes blijven echter wel digitaal beschikbaar via RouteYou.com waar zij gedownload en 
afgeprint kunnen worden zodat de geïnteresseerden ook later nog van deze wandelingen kunnen 
genieten. 

2. Schepen Kurt Fonteyne antwoordt dat de zone van de parking van het Rozenhof nog maar recent 
van de sociale huisvestingsmaatschappij is overgedragen aan de gemeente. Nazicht ter plaatse 
toont inderdaad aan dat de aarde hier en daar volledig is verdwenen. Via de reguliere 
onderhoudswerken kan deze grasdallenparking aangevuld worden met aarde en opnieuw 
ingezaaid om zo een groene strook te creëren. 

3. Gezien het om een lopende rechtsprocedure gaat, beantwoordt burgemeester, Luc Vander Meeren 
deze vraag tijdens het besloten gedeelte van de raadszitting.  

De Algemeen directeur,  De Voorzitter gemeenteraad wnd., 

 

 

Buysschaert An  Vander Meeren Luc 


