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Ontwerp notulen gemeenteraad 8 juni 2015 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, 
BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, ACKE 
Joël, DEREEPER Franky, DEPRÉE Geert, POLLET 
Jan, LOUIS Isabelle, LOYSON Siska, D'HOEDT 
Annie, SLABBINCK Luc, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DHAESE Annemieke, VERMAUT 
Han, DAENEKINDT Caroline, SABBE Cindy, 
TALLOEN Jan 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: HENDRICKX Nadia, 

   Aanwezig ter zitting: STORME Paul, voorzitter OCMW 
 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 11 mei 
2015. 
 
 
2 Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Joorisstraat - parkeerverbod 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 
 
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 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 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen 
gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door 
de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008; 
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Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke 
wegen en plaatsen; 
 
Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
In het aanvullend algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer –deel I Gemeentewegen 
wordt onder HOOFDSTUK VI - STILSTAAN EN PARKEREN (WEGMARKERINGEN) - Art. 19: 
Op navolgende plaatsen is parkeren verboden: 
Wordt toegevoegd: 
-in de Joorisstraat vanaf de Gistelsteenweg over een afstand van 15 m, aan de kant van de pare 
huisnummers. 
 
Dit wordt aangeduid door middel van markeringen voorzien in art. 75.1.2° van het K.B. dd. 
01.12.1975. (gele onderbroken streep) 
 
Artikel 2:  
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 
3 Intergemeentelijke samenwerking - FARYS - buitengewone algemene vergadering TMVW 
ISV - goedkeuring agenda 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW. 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen 
het Vlaamse gewest, Waalse gewest en Brusselse gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 
intercommunales ingevolge hetwelk TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015 moet worden omgevormd 
naar een rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Gelet op het feit dat deze omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden 
aangepast aan voormeld decreet. 
 
Gelet op de documenten m.b.t. de statutenwijziging, overgemaakt per aangetekend schrijven dd. 31 
maart 2015. Gelet op de documenten overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 mei 2015, 
houdende het voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW: 
1 het voorstel van statutenwijziging van TMVW; 
2 het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in 

het kader van de statutenwijziging; 
3 het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het 

statutair doel in het kader van de statutenwijziging; 
4 het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair doel 

in het kader van de statutenwijziging het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met 
splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW; 

5 het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW; 
6 het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting 

(partiële splitsing) van TMVW; 
7 Het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing gelijkgestelde 

verrichting (partiële splitsing) van TMVW; 
8 het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing door 
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oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW; 
9 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR; 
10 het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS; 
11 het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS. 
 
Gelet op de statuten van TMVW waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie dienen te 
worden genomen door haar algemene vergadering. 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van IC TMVW cvba dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht. 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van de buitengewone algemene vergadering ‘Partiële splitsing IC 
TMVW’ dd. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden 
toegelicht. 
 
Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV dd. 29 juni 2015, 
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht. 
 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering IC 
TMVW cvba van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten: 
1 verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 
2 goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 
3 verslag van het college van commissarissen 
4 verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
5 kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
6 goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
7 actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen 

van toetredingen 
8 benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014-2015 
9 benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist de afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd 
gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering ‘Statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing’ van 29 juni 2015 en de 
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1 voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet 

van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
2 bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het 

kader van de voormelde statutenwijziging 
3 bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair 

doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 
4 bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het 

statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging 
5 omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001 
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houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de 
statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het 
statutair doel 

6 vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van de 
commissaris-revisor 

7 uitvoeringsvolmacht. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad beslist de afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd 
gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 3. 
 
Artikel 5: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’ van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten: 
1 voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van 

TMVW 
2 bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde 

verrichting (partiële splitsing) van TMVW 
3 bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting 

gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 
4 bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (Lid IBR) inzake de met splitsing door 

oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW 
5 beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële 

splitsing) van TMVW 
6 goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR 
7 goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS 
8 schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de 

partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of 
(technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen) 

9 uitvoeringsvolmacht. 
 
Artikel 6: 
De gemeenteraad beslist de afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd 
gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 5. 
 
Artikel 7: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene 
vergadering TMVW ISV van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten: 
1 actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van 

toetredingen 
2 aanstelling vertegenwoordigers adviescomités 
3 aanstelling bestuurders 
4 goedkeuring vergoedingen. 
 
Artikel 8: 
De gemeenteraad beslist de afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd 
gemachtigd, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 7. 
 
Artikel 9: 
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het intercommunaal voorstel inzake 
migratieplan vertegenwoordigers. 
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Artikel 10: 
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, 
Stropstraat 1, 9000 Gent. 
 
 
(Agendapunt nr. 4 wordt behandeld in geheime zitting op het einde van de gemeenteraad) 
 
4 Adviesraden - GECORO - wijziging samenstelling 
 
(wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt geen verdere toelichting verstrekt) 
 
 
(Raadslid Claudia Coudeville vervoegt de zitting) 
 
5 Zuidwestelijk Stadsrandbos - stuurgroep Kasteelbossen - charter/engagementsverklaring 
 
Aan de gemeenteraad wordt een charter voorgelegd om met verschillende partners zich te engageren 
om gezamenlijk en in overleg te ijveren voor de ontwikkeling, de inrichting, het beheer en de promotie 
van de ‘kasteelbossen’ met als doel het verbeteren van de omgevingskwaliteit van het gebied en het 
ontwikkelen van een kwaliteitsvol, duurzaam en eigentijds aanbod voor natuurgerichte recreatie op 
maat van de regio en haar inwoners. 
 
De Kasteelbossen situeren zich in het zuidwestelijk deel van het stedelijk gebied Brugge en zijn 
eveneens gelegen op grondgebied van de gemeenten Jabbeke en Zedelgem. Het gebied is erg bosrijk 
en omvat onder meer de bossen van Tillegem, Beisbroek, Tudor, Zevenkerken, Magdalenagoed en 
Loppem. Dwars door het gebied loopt de snelweg E40, die het gebied opdeelt in een noordelijk en een 
zuidelijk deel. Vanuit Brugge doorsnijdt de Torhoutsesteenweg deze groene long.  
 
De partners zijn Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Bosgroep Houtland vzw, de stad Brugge, de 
gemeente Jabbeke,  de provincie West-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Houtland, de Vlaamse 
Landmaatschappij, Westtoer en de Gemeente Zedelgem 
 
De ondertekenende partners engageren zich om: 
1. het regionaal belang van de Kasteelbossen voor de Brugse agglomeratie te erkennen. Ze zien de 

potenties van dit gebied voor de invulling van de lokale en regionale behoeften aan groen en 
recreatiemogelijkheden en wensen de Kasteelbossen als ‘stadsbos’ op de kaart te zetten over de 
gemeente-, eigendoms- en beheersgrenzen heen. De partners zien de Kasteelbossen als natuurlijke 
en recreatieve stapsteen van de Groene Gordel rond Brugge; 

 
2. de operationele visie voor de recreatieve inrichting en ontsluiting van de Kasteelbossen, ontwikkeld 

door studiebureau Grontmij Belgium NV in 2014, te ondersteunen en te helpen uitdragen; 
 De ondertekenende partners engageren zich om in samenspraak en in overleg met andere 

stakeholders en actoren in het gebied het meerjarig Actieplan voor de Kasteelbossen te helpen 
uitvoeren. Zij voorzien hiertoe de nodige financiële middelen en stellen hiervoor het nodige 
personeel vrij, dit in verhouding tot hun belangen in het gebied. 

 
3. de verschillende domeinen die samen de Kasteelbossen vormen conform de criteria voor duurzaam 

bos- en natuurbeheer van de Vlaamse overheid te beheren. In het bijzonder zullen zij aandacht 
hebben voor de landschappelijke schermfunctie van de bossen in deze dichtbebouwde regio met 
grote verkeersaders. Parkstructuren worden gerespecteerd vanuit cultuurhistorisch oogpunt. 
Initiatieven m.b.t. bosuitbreiding in het gebied worden ondersteund; 
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4. acties te ondernemen en te ondersteunen die bijdragen tot de draagvlakvorming, de bekendmaking 
en de promotie van de Kasteelbossen bij de lokale en regionale bevolking. Hiertoe zullen zij onder 
meer een gemeenschappelijke grafische huisstijl met logo voor de Kasteelbossen ontwikkelen, 
onthaalpoorten met parkings in een uniforme huisstijl realiseren op strategische locaties 
(Beisbroek, Tillegem, Tudor), een gezamenlijke folder met overzichtskaart uitbrengen en de 
portaalwebsite www.kasteelbossen.be ondersteunen, voeden en promoten; 

 
5. zowel de fysieke als de mentale grenzen tussen de diverse domeinen van de Kasteelbossen te laten 

vervagen zodat er één aansluitend natuur- en recreatiegebied ontstaat met een duidelijke en 
bovenlokale meerwaarde; 

 
6. regelmatig met elkaar te overleggen en af te stemmen over de hierboven genoemde acties. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel:  
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot ondertekening van het charter ‘Kasteelbossen’ met als doel 
het verbeteren van de omgevingskwaliteit van het gebied en het ontwikkelen van een kwaliteitsvol, 
duurzaam en eigentijds aanbod voor natuurgerichte recreatie op maat van de regio en haar inwoners 
 
 
6 Ruimtelijke Ordening - aanvraag verkavelingsvergunning - Infrastructuurwerken 
Verkavelingaanvraagdossier Mosselstraat Zerkegem - herneming 
 
Gelet op de aanvraag tot verkavelen ingediend op 9 maart 2015 … betreffende de gronden gelegen te 
Zerkegem, tussen Mosselstraat en Snellegemstraat, kadastraal bekend als Jabbeke, 2° afdeling 
Zerkegem, sectie B nummers 507C, 498D, 501, 505B, 503Z en delen van 504 en 502D. Het voorstel 
omvat 15 kavels bestemd voor vrijstaande woningen.  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 waarbij het ontwerp voor de 
infrastructuurwerken, met inbegrip van het wegenisdossier, werd goedgekeurd. Deze beslissing was 
gebaseerd op een ontwerp waarbij het openbaar domein een breedte had van 9,5 m. Aangezien volgens 
het BPA nr. 1 - Centrum Zuid Zerkegem, het openbaar domein een breedte moet hebben van 10 m., 
werd er op 9-03-2015 een aangepast dossier ingediend en moet de beslissing van 22 december 2014 
worden hernomen. 
 
Bij het verkavelingsdossier werd het bundel neergelegd houdende de beschrijving van de 
wegenwerken en de verbintenis tot kosteloze grondafstand. Daarbij ook de plannen en de raming der 
werken. 
 
Het ontwerp genaamd “infrastructuurwerken in de verkaveling gelegen in de Mosselstraat te 
Zerkegem” behelst het uitvoeren van een gescheiden riolering, wegenis- en omgevingsaanleg met 
opritten en groenzones, opgemaakt door het studiebureau Lobelle bvba, ... De kosten worden geraamd 
op 214.270,81 EUR, inclusief BTW.  
 
Het ontwerp van de verkaveling voorziet verder in de aanleg van twee insteekwegen, waarbij de eerste 
straat (Krokusstraat), die aansluit op de bestaande gemeenteweg Mosselstraat, voorziet in de toegang 
tot de kavels 1 tot 6 en 10 tot 12, en waarbij de tweede straat (Narcisstraat), die via de Snellegemstraat 
wordt ontsloten, de toegang tot de loten 7 tot 9 en 13 tot 15 zal verzekeren. Beide nieuwe 
insteekwegen worden doodlopend met een keerpunt op het einde van de straat, zoals voorgeschreven 
in het BPA nr. 1 - Centrum Zuid Zerkegem. De beide nieuwe wegen hebben samen een lengte van 
circa 300 meter. Er wordt tevens een autovrije verbinding voor fietsers en wandelaars aangelegd 
tussen beide straten en in de richting van de Tulpenlaan, naast het lot 5. 
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Voor de ontsluiting naar de Snellegemstraat toe wordt gebruik gemaakt van een kadastraal perceel dat 
naar aanleiding van een naastliggende verkaveling verplichtend overgedragen werd naar het openbaar 
domein van de gemeente en dat nu zal uitgerust worden.  
 
Gelet op artikel 4.2.25 van de VCRO waarbij het voorliggend dossier ter goedkeuring moet worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Daar waar het schepencollege in het kader van het vergunningenbeleid bevoegd is voor de 
verkavelingsaanvragen, is de gemeenteraad bevoegd voor de volledige uitrusting die op het einde van 
de verkavelingsprocedure en de realisatie bij het openbaar domein moet ingelijfd worden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om goedkeuring te willen verlenen aan het voorgelegde 
uitrustingsdossier. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp voor de infrastructuurwerken in de 
verkaveling gelegen tussen de Mosselstraat en de Snellegemstraat te Zerkegem (15 loten) en dit 
volgens het voorgelegde ontwerp van studiebureau Lobelle bvba en met een geraamde kostprijs van op 
214.270,81 EUR, inclusief BTW, ten laste van de verkavelaar. 
 
Artikel 2: 
De beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2014 wordt ingetrokken. 
 
 
7 Toegevoegd agendapunt – raadslid Caroline Daenekindt - wildgroei van ijskarren in Jabbeke 
met de nodige geluidsoverlast: vraag om maatregelen 
 
Sedert de eerste zonnige dagen rijden er nu drie ijskarren op het grondgebied van Jabbeke en dit 
telkens met de nodige geluidsoverlast. We kennen allemaal sinds jaar en dag Debeer, en nu hebben er 
zich 2 "collega's" aan toegevoegd. De ene zijn muziekje om klanten te lokken is al "aangenamer" en 
"stiller" dan het andere. Overal zorgt dit voor geluidsoverlast, in bepaalde wijken zelfs in totaal 2 uur 
op een zonnige dag, en dat zelfs op zon- en feestdagen. 
• Beschikken deze 3 uitbaters over een vergunning van de gemeente Jabbeke? 
• Zijn de wetten op de leurhandel in deze tijd niet totaal verouderd? 
• Kan er niet geëist worden om klanten te lokken op een andere, stille manier, bvb. een soort sms-alert 
wanneer deze ijskarren hun klanten naderen? Of met een soort app waar men de ijsventer kan vragen 
om op zijn ronde langs te komen? Niet iedere inwoner van Jabbeke vindt het nodig te weten dat er een 
ijskar in aantocht is... 
En met een ijskarrenoorlog zijn we op de gemeente al helemaal niet gebaat! Het valt nu al op dat de 
ene het gras van voor de voeten van de andere wegmaait. 
 
Door schepen Jan Pollet wordt geantwoord dat iedereen het recht heeft om handel te drijven indien 
voldaan is aan de wetgeving op leurkaarten en voedingsinspectie. Het is niet de taak van de gemeente 
om dit te onderzoeken. Wat betreft de geluidsoverlast is dit inderdaad de bevoegdheid van een 
gemeentebestuur. De handelaar zal uitgenodigd worden voor bespreking en er zal nagegaan worden of 
voldaan wordt aan de geluidsnormen. Indien dit niet het geval is kan er zelfs een GAS-boete 
uitgeschreven worden. 
 
Raadslid Caroline Daenekindt merkt verder op dat ook het tijdstip veel te laat is om nog met een ijskar 
rond te rijden. Dit is nefast voor ouders met jonge kinderen wanneer deze kinderen door het geluid op 
het late tijdstip wakker worden. Het raadslid vraagt om deze zaak zeker op te volgen. 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Caroline Daenekindt merkt op dat zij de wetten op de leurhandel bekeken heeft. De 

vergunning voor de ijskar is uitgeschreven op een man. Er blijkt dat er een vrouw rondrijdt met de 
ijskar. Er moet nagezien worden dat de vrouw ook in het bezit is van een leurkaart. Ondertussen is 
er een flyer ontvangen in verband met de verkoop van vis op de parking van café de Peacock te 
Snellegem. Deze flyer bevat geen enkel adresgegeven van de handelaar. Kan dit zo maar op het 
privaat domein?  

 
 Schepen Jan Pollet antwoordt dat het niet de taak van de gemeente is om na te gaan of een persoon 

in het bezit is van een leurkaart. Ook op privaat domein kan verkocht worden indien men in orde is 
met de wetten betreffende de volksgezondheid. 

 
- Verder interpelleert raadslid Caroline Daenekindt naar het initiatief dat zal genomen worden rond 

de reclame die door een bedrijf gevoerd wordt met betrekking tot een groepsaankoop en waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het logo van de gemeente en de naam van de burgemeester. 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat hij de firma rechtstreeks zal aanschrijven omtrent het 

gebruik van zijn identiteit en het logo van de gemeente Jabbeke. 
 
- Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar de opbrengst van de factuur van het containerpark. 
 
 Er wordt opgemerkt dat deze gegevens reeds doorgemaild werden aan het raadslid. 
 
- Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar de opvolging van zijn opmerking tijdens de vorige zitting 

van de gemeenteraad in verband met het dichtmaken van de gracht langs de Zilverstraat. 
 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat iedereen de mogelijkheid moet hebben voor een 

rechtstreekse toegang tot een perceel landbouwgrond. Met betrekking tot het al of niet noodzakelijk 
zijn van een inbuizing moet de zaak verder onderzocht worden. Het is vermoedelijk zo dat er op 
vandaag geen wateroverlast is op die plaats. 

 
- Raadslid Jacques Monteyne vraagt naar de stand van zaken van de seniorhomes langs de 

Gistelsteenweg in Varsenare. 
 
 Door schepen Frank Casteleyn wordt geantwoord dat er nog steeds hiervoor geen aanvraag is 

ingediend.  
 
- Raadslid Jacques Monteyne verwijst naar de belofte dat het speelplein in het Ganzeveld nog voor 

de zomer zou aangepakt worden.  
 
 Er wordt meegedeeld dat het werk op de planning staat van de dienst gemeentewerken en zal 

uitgevoerd worden in de komende weken. 
 
- Raadslid Jacques Monteyne heeft een vraag naar aanleiding van een nieuw aangelegde 

parkeervoorziening voor gehandicapten in de Aartrijksesteenweg, tussen Gistelsteenweg en de 
Dorpsstraat. Moet dit niet eerst besproken worden in de gemeenteraadscommissie verkeer en 
beslist worden in de gemeenteraad? Waarom wordt er zo een beleid gevoerd? De ene keer is dit een 
gemeenteraadsreglement, een andere keer wordt dit door het schepencollege zo maar beslist. Op 
andere plaatsen duurt het soms jaren om een parkeerplaats voor gehandicapten te realiseren. 

 
 Door de voorzitter van het OCMW wordt geantwoord dat hij hiervoor niet is tussengekomen. 
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 De burgemeester merkt op dat de voorzitter van het OCMW hiervoor inderdaad niet is 
tussengekomen. Het is waarschijnlijk 2 jaar geleden dat hiervoor een aanvraag werd ingediend. 
Deze parkeerplaats is van tijdelijke aard. Er werden in het verleden al ellenlange discussies gevoerd 
over het al of niet voorzien van gehandicaptenparkeerplaatsen voor tijdelijke situaties. 

 
 Door de gemeentesecretaris wordt aangevuld dat het de bedoeling moet zijn om deze reglementen 

van tijdelijke aard op geregeld tijdstip te onderzoeken naar de verdere noodzaak en om deze in 
voorkomend geval jaarlijks te bevestigen. 

 
 Door de voorzitter van het OCMW wordt verder toegelicht dat er in de Oude Dorpsweg een 

dergelijke parkeerplaats voor gehandicapten voorzien werd met eveneens een tijdelijk karakter 
omdat het gaat om invalide personen die dringend een parkeeroplossing vereisen. De 
gehandicaptenparking moet voorzien worden aan de kant van het huis waar invalide personen 
wonen.  

 
- Raadslid Jacques Monteyne ‘bedankt’ het schepencollege voor de acties die ondernomen werden 

voor het vrijhouden van de bannerborden. Jammer genoeg was dit liedje van korte duur en stond 
kort nadien terug een voertuig voor de banners geparkeerd, waardoor de banners terug onzichtbaar 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 11 mei 2015. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 13 juli 2015. De vergadering wordt beëindigd om 20u50. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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