
Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-apriI-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op : 

- het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen 
- het decreet van 15 juli 2005 inzonderheid op de bepalingen mbt toezicht (art.248-260); 

Overwegende dat de notulen van de zitting dd 7 april 2014 gedurende acht dagen voor de zitting van 
heden ter inzage lagen van de raadsleden; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Enig artikel 
Het verslag van de zitting van 7 april 2014 wordt goedgekeurd. 

Verontschuldigd: 

1. Goedkeuren van het verslas van de raadsvergadering d.d. 7 april 2014 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 
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Verontschuldigd: -

2. Goedkeuring Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan Provinciaal 
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het schijven van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw dd 

27 maart 2014, betreffende een Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV 

(Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten) waarbij de provincie West-Vlaanderen een 

engagement wil van de gemeenten om effectief de uit te bouwen infrastructuur te benutten voor 

opleiding van hun veiligheidsdiensten; 

Overwegende dat de gemeente akkoord is om hiervoor een engagement aan te gaan; 

Op voorstel van het College; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum 
voor Veiligheidsdiensten (POV) wordt goedgekeurd als volgt: 

Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan 
voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor 

Veiligheidsdiensten (Campus POV) 

Tussen: 

• Provinciebestuur West-Vlaanderen 



• Vzw West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) en de leden: 

Brandweervereniging West-Vlaanderen (BVWV), Instituut voor Medische en Dringende 

Hulpverlening (EVIDH), West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en 

Ambulancediensten (WOBRA) en West-Vlaamse Politieschool (WPS), 

• 19 West-Vlaamse politiezones en 4 West-Vlaamse hulpverleningszones (OPZ), hierna zones 

genoemd 
• 64 gemeentebesturen 

Alle partners erkennen het belang van de verdere uitbouw van een hedendaags, kwaliteitsvol en 

praktijkgericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen ten behoeve van de veiligheidsdiensten. Dit 

aanbod wordt - rekening houden met de geografische eigenheid van de provincie - deels centraal en 

deels decentraal georganiseerd, waarbij in onderling overleg een afweging zal gebeuren tussen 

elementen zoals onder meer schaalvoordelen (financieel, infrastructureel,...), pedagogische 

afwegingen, geografische nabijheid, complementariteit en capaciteitsbenutting met andere 

opleidingsinfrastructuur in de provincie. Voorde centrale provinciale basisopleidingsinfrastructuur en 

gespecialiseerde praktijkinfrastructuur bevestigen de partners de strategische en bovenlokale rol van 

het POV te Zedelgem, waarvoor een onderbouwd masterplan werd uitgewerkt. Hierbij erkennen de 

partners - omwille van het engagement van het provinciebestuur - dit masterplan, op lange termijn, als 

een strategische opleidingsproject. 

Concreet ondersteunen de partners de uitvoering van dit masterplan POV respectievelijk op volgende 

wijze: 

• Het provinciebestuur engageert zich om: 

o De site en uitbreidingsgronden te verwerven en prioritair deels of geheel in erfpacht te geven aan het 

WFIV, en desgevallend ook aan derden (in samenspraak met het WFrV); 

o De renovatie, uitbouw en instandhouding van de basisopleidingsinfrastructuur en oefeninfrastructuur 

op het POV te financieren. 

• Het WFIV engageert zich om het investeringsprogramma en het beheer van het POV in samenspraak 

met het provinciebestuur uit te voeren met als doel een kwaliteitsvolle opleidingsinfrastructuur aan te 

bieden aan de scholen (tevens in overleg met de politie -en brandweerzones) en deze infrastructuur 

ook ter beschikking te stellen van het provinciebestuur en de veiligheidsdiensten. Infrastructurele 

samenwerking met derden zal in samenspraak met het provinciebestuur gebeuren. Het WFIV zal een 

overeen te komen canon betalen, 

• De scholen, W O B R A vzw en WPS vzw, engageren zich om de opleidingsinfrastructuur maximaal te 

benutten door een opleidingsaanbod uit te werken dat afgestemd is op de opleidingsbehoeften 

gedetecteerd zowel bij de federale overheid als de lokale zones. Hiertoe zullen de scholen aan de 

politie - en brandweerzones via de bestuurs- en overlegorganen een transparant en participatief 

samenwerkingsmodel (voor bestuursorganen, opleidings- en andere overlegorganen) aanbieden. 

• De politie-en brandweerzones engageren zich om voor hun opleidingsbehoeften binnen het 

overlegde financieringsmodel maximaal een beroep te doen op het aanbod van W O B R A vzw en WPS 

vzw en specifiek voor de gecentraliseerde opleidingen op de bijhorende infrastructuur van het POV te 

Zedelgem. Daarnaast engageren de politie-en brandweerzones zich voor hun bijdrage in de uitwerking 

van het participatief samenwerkingsmodel (door deelname in bestuursorganen, opleidings-en andere 



overlegorganen) en in dit kader ook de scholen te informeren over hun eigen opleidingsnoden en 
interne initiatieven. 

• De gemeenten en steden engageren zich het POV te erkennen als het centraal opleidingscentrum 
van West-Vlaanderen voor de veiligheids -en reddingsdiensten en staan mede in voor het beheer van 
het POV. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

Chris De Meulemeester 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
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Verontschuldigd: -

^ Kennisgeving Mandatenlijsten 2013 in toevassins van artikel 70 8 4 van het 
Gemeentedecreet 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op de mandatenwetgeving, de gewone en bijzondere wetten van 26 juni 2004 en van 2 mei 1995 
gewijzigd bij wet op 12 maart 2009, in het bijzonder de bepalingen inzake het jaarlijks neerleggen bij ' 
het Rekenhof van een lijst van aangifteplichtingen, de vermogensaangifte en aangifte door 
mandatarissen die verplicht zijn opgave te doen van hun uitgeoefende mandaten, ambten en beroepen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het hersteldecreet van 30 april 2009, inzonderheid 
artikel 70; 

Overwegende de ter inzage legging van het dossier bevattende de lijsten met mandaten, ambten en 
beroepen, opgemaakt over de toestand op 31 december 2013 en ingediend door Burgemeester Hendrik 
Verkest; schepenen Walter Yde, Hedwig Kerckhove, Lieven Huys, Ann Mesure, Katrien Delodder en 
OCMW-Voorzitter - Schepen Tom Braet; 

Overwegende dat betrokken aangifteplichtigen verklaren dat de ontvangen vergoedingen, wedden en 
presentiegelden voortvloeiend uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of 
een openbaar ambt, het bedrag vermeld in artikel 70 paragraaf 4 van het gemeentedecreet niet 
overschrijden; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de mandatenlijsten 2013 opgemaakt en ingediend door Burgemeester 
Hendrik Verkest; schepenen Walter Yde, Hedwig Kercldiove, Lieven Huys, Ann Mesure Katrien 
Delodder en OCMW-Voorzitter - Schepen Tom Braet. 



Aldus vastgesteld in zitting van 28~april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, D e burgemeester-voorzitter, 

.. _ . ,,:> 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 
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Verontschuldigd: -

éi WVI (West-Vlaamse Intercommunale): gewone algemene vergadering oy donderdag 22 mei 
2014 - Goedkeuren agenda en bestendigen aangeduide gemeentelijke afgevaardigde. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het decreet dd. 6.7.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op 
artikel 44. 3° lid, dat bepaalt: "De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers wordt herhaald voor elke algemene vergadering"; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikelen 35 §1, 2° en 195; 

Overwegende dat de gemeente Wingene aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, WVI genaamd; 

Gelet op de uitnodiging van de WVI van 21 maart 2014 tot de gewone algemene vergadering op 
donderdag 22 mei 2014 om 18.30 uur met volgende agenda: 

1. Goedkeuren verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18-12-2013 om 
18.30u. 

2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18-12-2013 om 
19.00u 

3. Verslag van de raad van bestuur 
4. Verslag van de commissaris 
5. Jaarrekeningen 2013 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Benoeming 3 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: mevrouw Lieve 

Mus (Brugge), mevrouw Georgina Denolf (Brugge), de heer Filip Van de Voorde 
(Zedelgem) 

8. Mededelingen 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2013, houdende aanstelling van de gemeentelijke 
afgevaardigden naar de algemene vergadering van de WVI, met name Raadslid Jens Danneels als 
effectief vertegenwoordiger en raadslid Katrien Delodder als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 



Overwegende dat de eerder aangestelde vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de 
WVI kunnen afgevaardigd worden voor de algemene vergadering op donderdag 22 mei 2014; 

Gelet op de besprekingen ter zitting van de vernoemde agendapunten; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de gewone algemene 
vergadering van de WVI op donderdag 22 mei 2014 om 18.30 uur. 

Artikel 2. 
De vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid bij 
raadsbeslissing van 25 februari 2013, af te vaardigen naar deze gewone algemene vergadering van de 
WVI, namelijk: Raadslid Jens Danneels als effectief vertegenwoordiger en raadslid Katrien Delodder 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Artikel 3. 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan de WVI, Baron Ruzettelaan 3 5 te 8310 
Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28~april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

3 
Chris De Meulemeester * Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-apriI-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 
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C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

5. Mirom - Algemene vergadering dd. 27 mei 2014 - Goedkeuren van de agenda en 
afvaardigen aangestelde gemeentelijke vertegenwoordiger 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op het feit dat de Gemeente Wingene aangesloten is bij M I R O M ROESELARE, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van opdrachthoudende vereniging; 
Gelet op het decreet dd. 6.7.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op 
artikel 44. 3° lid, dat bepaalt: "De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers wordt herhaald voor elke algemene vergadering"; 

Gelet op art. 79 §2, derde lid, dat stipuleert dat " de bestaande verenigingen van gemeenten bij de 
inwerkingtreding van dit decreet onmiddellijk onderworpen zijn o.m. aan art. 44"; 

Gelet op het feit dat het decreet dd 6.7.2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd 31.10.2001 en cfr. Art. 
79 §1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na deze publicatie in het B.S.; 

Gelet dat cfr. Art. 44, 3° lid, aldus: 

• Voor elke algemene vergadering de vertegenwoordiger van de gemeente door de 
gemeenteraad moet benoemd worden. 

• En dat ook zijn mandaat daarbij moet vastgesteld worden. 

Gelet op de uitnodiging dd. 21 maart 2014 van M I R O M tot de Algemene vergadering dd. 27/05/2014 
met volgende agenda : 
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten) 
2. Verslag van de Commissaris 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2013 
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris 
5. vernieuwen mandaat commissaris-revisor 
6. Varia 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 houdende aanstelling van mevrouw Sandra 
Ketels als effectief vertegenwoordigster en de heer Stijn Van Maele als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene en de buitengewone algemene vergaderingen van M I R O M ; 

Overwegende dat het aangewezen is deze aanstellingsbeslissing te bestendigen; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

Artikel 1 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de Algemene Vergadering van M I R O M die doorgaat 
op dinsdag 27 mei 2014 waarover een beslissing moet genomen worden. 

Artikel 2 
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 houdende aanstelling van Raadslid Mevrouw Sandra 
Ketels en Raadslid Mijnheer Stijn Van Maele, respectievelijk als effectief vertegenwoordiger en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene 
vergaderingen van M I R O M wordt bestendigd. 

Artikel 3 
De afgevaardigde gemeentelijke vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de punten op de agenda van 
de Algemene Vergadering dd. 27/05/2014 van M I R O M goed te keuren. 

Artikel 4 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 
121 te 8800 Roeselare. 

BESLUIT: 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, Qe burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-april-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 
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F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
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C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

6. Goedkeuren wegentracé en ontwerp verkaveling Kokerstraat raming: 293.214,72 euro 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; 

Overwegende dat het bouwperceel gelegen te 8750 Wingene, l e Afdeling, Sectie F, nr 1038Z een 
totale oppervlakte van 8137m2, volgens het gewestplan Roeselare - Tielt gesitueerd in woongebied; 

Overwegende dat voor deze percelen een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend door Ascot 
Belgium N V , Oude Weg 39, 9991 Maldegem, dat pas kan gerealiseerd worden mits de aanleg en 
uitbreiding van wegenis en nutsvoorzieningen; 

Overwegende dat door studiebureau voor dit bouwproject ter ontsluiting een wegenis- en 
rioleringsontwerp, omvattende bijzonder bestek, kostenraming- beschrijvende opmeting en 
uitvoeringsplannen, werd opgemaakt op 27/06/2013, en ter zitting voor goedkeuring wordt 
voorgelegd; 

Overwegende dat de voorziene werken hoofdzakelijk bestaan uit het aanleggen is een gescheiden 
rioolstelsel voorzien dat aansluit op de al bestaande afwatering van de Beernemstraat; 

Overwegende dat de asfaltbreedte voorzien wordt op 5m. 

Overwegende dat dit voorstel tegemoet komt aan de doelstellingen inzake gescheiden afVoer van het 
regenwater en het vuilwater; 

Gezien de kostenraming t.b.v. 168.469,32 euro incl. B T W volledig ten laste van de private verkavelaar 
is, voor wat betreft de ontsluiting van het bouwproject zelf; 

Overwegende dat er een groenzone voorzien wordt van 163,26m2; 

Overwegende dat de gemeente bij de definitieve oplevering van de werken, de wegzate en-
infrastructuur ten kosteloze titel overneemt om ze, om reden van openbaar nut, in te lijven bij het 
gemeentelijk patrimonium; 



Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Het wegentracé en het ontwerp voor uitvoering van weg- en rioleringswerken ter realisatie van het 
verkavelingsproject Kokerstraat, aangevraagd door Ascot Belgium N V , Oude Weg 39, 9991 
Maldegem, zoals opgemaakt door het studiebureau Gosseye landmeters-experten, Tempel 88 te 9572 
Lierde en overeenkomstig het bijhorende bestek opgemaakt volgens het standaardbestek 250 versie 
2.2, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 
Overdracht aan de gemeente van wegzate,wegenis en nutsvoorzieningen gebeurt vrij en onbelast bij de 
definitieve oplevering. Alle kosten van kosteloze grondafstand zijn ten laste van de verkavelaar. 

Artikel 3 
Het vermelde bestek en plan wordt goedgekeurd. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

Dc secretaris, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-april-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
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P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

L Bekrachtigen besluit burgemeester mbt vaststellen van een tijdelijke verordenins 
betreffende de handhaving van de ovenbare rust tiidens het boksgala te Zwevezele op zondag 20 
april 2014. " — 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 64 §1; 

Overwegende dat de burgemeester genoodzaakt was een politiebesluit te nemen ter handhaving van de 
openbare orde ter gelegenheid van het boksgala te Zwevezele op zondag 20 april 2014; 

Gelet op het besluit genomen door de burgemeester van 7 april 2014 nopens het vaststellen van een 
tijdelijke verordening ter handhaving van de openbare orde en rust tijdens het boksgala te Zwevezele 
op 20 april 2014, 

Overwegende dat voor deze gebeurtenis geen gemeenteraad meer was, waardoor een besluit van de 
Burgemeester werd opgemaakt; 

Overwegende dat desbetreffend besluit voor bekrachtiging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in 
huidige zitting; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT : 

Enig artikel. 

De raad neemt akte van het besluit genomen door de burgemeester d.d. 7 april 2014 houdende de 
vaststelling van een tijdelijke verordening ter handhaving van de openbare orde en tijdens het boksgala 
te Zwevezele op zondag 20 april 2014, 



Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, - De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester ~ """ Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-april-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

% Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de ovenbare rust 
tijdens de kermis in liet centrum van Wingene in het weekend van 3 en 4 mei 2014. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 
par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd bij de 
wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989; op 
artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Kermis te Wingene georganiseerd op 03 en 04 mei 2014 
er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de openbare 
orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Tussen 03 mei 2014 om 08.00 uur en 04 mei 2014 om 24.00 uur is het in de hierna volgende straten : 

1° Marktplein. 
2° Gemeenteplein. 
3° Guido Gezelleplein. 
4° Kerkplein. 
5° Oude Bruggestraat. 



verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, reclamebladen 
rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op plaatsen 
of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank en/ of 
eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 

De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating verleend 

werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de kramen die 
zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van deze 
politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken zullen op 
risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de loopduur van 
de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter. 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-apriI-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

2i Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust 
tijdens de rommelmarkt in de Tuinwijk op 11 mei 2014. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 
par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd bij de ' 
wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989- op 
artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Rommelmarkt - Tuinwijkfeesten georganiseerd op 11 
mei 2014 te 8750 WINGENE (ZWEVEZELE) Oude Tuinwijk er een grote volkstoeloop verwacht 
wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de openbare 
orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Op 12 mei 2013 van 06.00 uur tot 20.00 uur is het in de hierna volgende straten : 

1° Kastanjelaan 
2° Beukenlaan 
3° Wilgenhof 
4° Berkenlaan 



5° Lindelaan 
6° Eikenhof 

verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, reclamebladen 
rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op plaatsen 
of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank en/ of 
eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating verleend 

werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de kramen die 
zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van deze 
politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken zullen op 
risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de loopduur van 
de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

.3 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-april-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L . Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

1È Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust 
tijdens de antiek en retrobeurs brom- en motorfietsen in het centrum van Wingene op 18 mei 2014 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135, 
par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd bij de 
wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989; op 
artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Retrobeurs en -parade voor brom- en motorfietsen te 
Wingene georganiseerd op 18 mei 2014 er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de openbare 
orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Tussen 18 mei 2014 om 08.00 uur en 24.00 uur is het in de hierna volgende straten : 

1° Marktplein. 
2° Gemeenteplein. 
3° Guido Gezelleplein. 
4° Kerkplein. 
5° Oude Bruggestraat. 



verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, reclamebladen 
rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op plaatsen 
of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank en/ of 
eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating verleend 

werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de kramen die 
zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van deze 
politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken zullen op 
risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de loopduur van 
de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, D£_Jxirgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-apriI-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

11. Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de ovenbare rust 
tijdens de rommelmarkt oy St-Jan oy maandag 9 juni 2014. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135, 
par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd bij de 
wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989; op 
artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Rommelmarkt georganiseerd op 09 juni 2014 te 8750 
WINGENE (St-Jan) er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de openbare 
orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Op 09 juni 2014 tussen 04.00 uur en 22.00 uur is het in de hierna volgende straten : 

1° Balgerhoekstraat. 
2° Keukelstraat. 
3° Schuiferskapellestraat. 



verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, reclamebladen 
rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op plaatsen 
of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank en/ of 
eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating verleend 
werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de kramen die 
zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van deze 
politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken zullen op 
risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de loopduur van 
de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-apriI-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L . Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

12. Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust 
tijdens de kerstmarkt te Zwevezele oy zaterdag 20 december 2014. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135, 
par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd bij de 
wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 119 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989; op 
artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Kerstmarkt in het centrum van Zwevezele 
georganiseerd op 20 december 2014 er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de openbare 
orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Op 20 december 2014 van 10.00 uur tot 21 december 2014 om 01.00 uur is het op het Marktplein te 
Zwevezele: verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, 
reclamebladen rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 



Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op plaatsen 
of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank en/ of 
eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating verleend 
werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de kramen die 
zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van deze 
politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken zullen op 
risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de loopduur van 
de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. De burgemeester-voorzitter, 

-^v* -
Hendrik Verkest Chris Dc Meulemeester 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 28-april-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, E. Lanckriet, 
F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, M . Verfaillie, L. Wostyn, 
B. Warnez, S. Van Maele, D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, 
P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

- Raadslid Mare Vanoverschelde stelt dat de veiligheid op het kruispunt Hekkestraat / 
Ruiseledesteenweg is verbeterd door het invoeren van zone 70. 
Komende uit de richting Schuiferskapelle vanuit de Hekkestraat is er nog altijd slechte zichtbaarheid 
op het verkeer komende uit Ruiselede. 
De buurtbewoners vragen of er geen spiegel kan geplaatst worden aan de overzijde. 

- Raadslid Peter Casteleyn vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de afwerking van de 
oude sporthal Zwevezele. 
Schepen Lieven Huys meldt dat de afwerking van de vloer mag verwacht worden ten einde juni 2014. 

Verontschuldigd: 

13. Varia 

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Aldus vastgesteld in zitting van 28-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 




