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1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het verslag van de vorige zittingen, dd. 23 december 2013. 
 
 
2 Centraal kerkbestuur - kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem - budgetwijziging 2013 - 
kennisname 
 
Met toepassing van artikel 42 §1, Gemeentedecreet, beschikt de gemeenteraad over de volheid van 
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang. 
 
Overeenkomstig artikel 50 van het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, maakt het Centraal Kerkbestuur Jabbeke, met schrijven van 12 
december 2013, de budgetwijziging 2013 van kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem over aan het 
gemeentebestuur van Jabbeke. 
 
Deze budgetwijziging werd voorafgaandelijk ter advies voorgelegd aan de bisschop van Brugge. 
 
De budgetwijziging van kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem betreft enkel een interne wijziging, 
waarbij de investeringsontvangsten verminderd worden met 170.000 euro (69.841,67 euro 
vermindering van de gewestelijke toelage en 100.158,33 euro minder leningen). 
 
Ook de investeringsuitgaven worden met 170.000 euro verminderd (minder voorzien voor grote 
herstellingen aan het kerkgebouw). 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2013 van de kerkfabriek Sint Vedastus te 
Zerkegem. 
 
 
3 Centraal kerkbestuur - kerkfabriek St.-Vedastus Zerkegem - budget 2014 - kennisname 
 
Met toepassing van artikel 42 §1, Gemeentedecreet, beschikt de gemeenteraad over de volheid van 
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van gemeentelijk belang. 
 

GEMEENTERAAD



Ontwerp notulen gemeenteraad 3 februari 2014 – pagina 2 
 

Met een brief van 12 december 2013 heeft het Centraal Kerkbestuur Jabbeke de budgetwijziging 2013 
en het budget 2014 van de kerkfabriek Sint Vedastus Zerkegem bij het gemeentebestuur ingediend. 
 
De geraamde exploitatieontvangsten bedragen voor het jaar 2014 15.300 euro en de geraamde 
exploitatie-uitgaven 91,290,49 euro. De investeringsontvangsten worden geraamd op 676.898,40 euro 
en investeringsuitgaven op 676.898,40 euro. Er is een (doorgeef)lening van 453.217,72 euro voorzien. 
 
Er wordt een gemeentelijke toelage gevraagd van 66.654,90 euro. 
 
Overeenkomstig artikel 48, Decreet 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten, neemt de gemeenteraad akte van de budgetten als de gemeentelijke bijdrage in 
het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. De 
akteneming gebeurt binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het 
budget bij de gemeenteoverheid. 
 
Op voorstel van het schepencollege. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint Vedastus Zerkegem. 
 
 
4 Ruimtelijke ordening - RUP 'Recreatiezone Klein Strand II' - voorlopige vaststelling 
 
DEBAT 
 
Raadslid Luc Slabbinck pleit om in de nabije toekomst projectiemateriaal te voorzien zodat de 
toeschouwers in de zaal kunnen meevolgen waarover gepraat wordt. Het materiaal is in de zaal 
aanwezig en er kan gemakkelijk geprojecteerd worden tijdens de zitting. 
 
BEHANDELING 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt dat de gemeenteraad alles regelt 
wat van gemeentelijk belang is, en artikel 2, met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten in 
het algemeen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 2009 en 
latere wijzigingen en van kracht sinds 1 september 2009, in het artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18., m.b.t. de 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op het besluit van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Jabbeke. 
 
Gelet op het besluit van het schepencollege dd. 5 november 2012; waarbij een ruimtelijk planner, 
tewerkgesteld bij het studiebureau Grontmij werd aangesteld als ontwerper/planoloog voor de opmaak 
van gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en andere plannen rond ruimtelijke ordening en 
planologie. 
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Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Recreatiezone Klein Strand II” voorgelegd. Met de opmaak van het RUP Recreatiezone Klein Strand 
II wenst het gemeentebestuur van Jabbeke de huidige invulling van het plangebied grotendeels te 
bestendigen en reorganiseren. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor 
milieueffectrammortage (m.e.r.) over een ruimtelijk uitvoeringsplan werd een onderzoek tot m.e.r. 
overgemaakt aan de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst GBP. 
 
Op 5 februari 2013 ontving de gemeente, overeenkomstig artikel 4.2.6.§6 van het plan-MER-decreet, 
van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst MER Mer-ontheffing inzake de opmaak van 
een plan-MER. 
 
Conform artikel 2.2.13.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op 9 oktober 2013 aan de verschillende adviserende diensten voorgelegd 
voor advies. 
 
Aan volgende instanties werd advies aangevraagd : 
• Ruimte Vlaanderen – Ruimte West-Vlaanderen 
• Provincie West-Vlaanderen - Deputatie 
• GECORO 
• Provincie West-Vlaanderen – dienst waterlopen 
• Agentschap Infrastructuur - Afd. Wegenbeleid en Beheer – Vlaamse Commissie van de 

Nevenbedrijven 
• Agentschap Infrastructuur – Afd. Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
• Toerisme Vlaanderen 
• Nieuwe Polder van Blankenberge 
• BLOSO 
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst Milieueffectrapportage 
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Dienst Veiligheidsrapportage 
 
Op 22 november 2013 werd een plenaire vergadering gehouden. 
 
Gelet dat het voorontwerp na de adviesprocedure werd aangepast aan de verschillende opmerkingen 
gemaakt door de adviserende diensten. 
 
Het voorgelegde ontwerp bevat: 
• een plan met de bestaande toestand 
• een bestemmingsplan 
• een begeleidende nota die bestaat uit: 
 o de toelichtingsnota 
 o de stedenbouwkundige voorschriften 
 o de bijlagen 
• Onderzoek tot m.e.r. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Recreatiezone Klein Strand II” 
bevattende een plan met de bestaande toestand, een bestemmingsplan, de begeleidende nota (die 
bestaat uit de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, de bijlagen) en Onderzoek tot 
m.e.r., wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Artikel 2: 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek 
met betrekking tot het ontwerp. 
 
 
5 Gemeentelijke reglementering – ruimtelijke ordening – huisaansluiting op gemeentelijke 
riolering – aanpassing bouwverordening 
 
De gemeenteraad, 
 
Er is de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; 
 
Er is het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen; 
 
Er is het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen; 
 
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II, B.S. 31juli 1995), en latere wijzigingen; 
 
Er is de gemeentelijke bouwverordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de 
verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van 
particuliere woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 juli 1999 en gewijzigd op 13 
december 2006. 
 
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een algemene 
gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten ; 
 
Er is het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de 
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen ; 
 
Er is het gemeentelijk zoneringsplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 november 2007 
en vastgesteld in het ministerieel besluit van 9 juni 2008, 
 
Er is het decreet van 15 mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;  
 
Er is het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013  houdende een nieuwe gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 
 
Het is zo dat het gemeentebestuur af en toe geconfronteerd wordt met de vraag om een nieuwe 
aansluiting te realiseren op de bestaande riool, waar geen wachtbuis voorzien is, of een aanpassing van 
de bestaande aansluiting op verzoek van de bouwheer. 
 
Het is de bouwheer, eigenaar of wie dan ook ten strengste verboden eigenhandig inkappingen of 
boringen te verrichten in de openbare riolering. 
 
De aansluitingen dienen gemaakt te worden door de dienst gemeentewerken of door een door de 
gemeente aangestelde aannemer (doorboring en aansluiting met gresbuizen tot op de grens van het 
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openbaar domein).  
 
Dergelijke aanpassingswerken gaan gepaard met grote kosten gezien (ten dele) de wegenis hiervoor 
opgebroken en hersteld dient te worden en een aansluitingsbuizen gelegd moeten worden. 
 
Het is aangewezen om dergelijke kosten van de aansluiting te verhalen op de aanvrager en hiervoor 
een regeling uit te werken.  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
Er wordt met ingang van 1 maart 2014 een retributie geheven op een nieuwe aansluiting op de 
gemeentelijke riolering. 
 
Artikel 2: 
De eigenaars van woningen en/of gebouwen, gelegen langs openbare wegen, waarin riolering is 
aangelegd, kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen opdat hun eigendom zou aangesloten 
worden op de riolering. 
 
Artikel 3: 
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de eigendom dat het voorwerp is van de aanvraag. 
Wanneer de eigendom aan meerdere eigenaars toebehoort wordt de retributie verdeeld onder hen in 
verhouding tot hun respectief aandeel in de eigendom.  
Indien de eigendom bezwaard is met een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik, is de retributie 
verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de vruchtgebruiker.  
De eigenaar van het pand is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Ingeval van 
onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van het pand hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de retributie. 
 
Artikel 4: 
De verbinding naar de openbare riolering zal uitgevoerd worden door de gemeente en ten koste van de 
eigenaar, vanaf de rooilijn tot in de openbare riolering op openbaar domein. 
 
Artikel 5: 
Een gescheiden aansluiting geldt als één aansluiting. Het hemelwater wordt echter in de regel 
hergebruikt of in de bodem afgevoerd voor infiltratie op eigen domein. 
 
Artikel 6: 
De retributie voor een nieuwe aansluiting op een bestaande openbare riolering wordt vastgesteld als 
volgt: 
� wanneer de openbare riolering ligt in de voetpadzone of gelijkgrondse berm aan de zijde van de 

aangevraagde aansluiting: 250 euro exclusief BTW; 
� wanneer de riolering in het fietspad, parkeerstrook of in de rijweg, tot maximaal halfweg de rijweg, 

ligt: 1000 euro exclusief BTW; 
� wanneer de riolering voorbij de helft van de rijweg of aan de overzijde van de straat ligt: 1.500 euro 

exclusief BTW; 
 
Artikel 7: 
De retributie is niet verschuldigd in volgende bijzondere gevallen: 
� voor de (her)aansluiting op de bestaande aansluitingsbuizen of wachtbuizen van het openbaar 

rioleringsnet die tot op de rooilijn aanwezig zijn. 
� voor de aansluiting van een perceel in een verkaveling, op de door de verkavelaar aangelegde 
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wachtbuizen. 
� voor de eerste aansluiting of een heraansluiting van een privaat perceel op de openbare riolering, 

naar aanleiding van de aanleg van de openbare riolering, mits deze aansluiting gerealiseerd wordt 
vóór de voorlopige oplevering van de openbare rioleringswerken; 

 
Artikel 8: 
De eigenaar van de eigendom die het voorwerp is van een aanvraag tot aansluiting aan de 
gemeenteriolering zal van de gemeente een betalingsuitnodiging ontvangen waarin het tarief van de 
retributie, overeenkomstig artikel 6, + het wettelijk geldende BTW percentage zal aangerekend 
worden.  
 
Artikel 9: 
De werken van de aansluiting verlopen volgens de bepalingen die opgenomen zijn in de gemeentelijke 
verordening inzake de verplichte aansluiting op de openbare riolering en worden pas aangevat als 
voldaan is aan betaling van de retributie. 
 
Artikel 10: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de bekendmaking en uitvoering van dit 
besluit. 
 
Artikel 11: 
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
 
 
6 Financiën – Koninklijke Harmonie St.-Cecilia - aankoop instrumenten – eenmalige subsidie 
voor 2012 
 
DEBAT 
 
Raadslid Luc Slabbinck wenst zich niet te verzetten tegen dit voorstel, maar hoopt dat dit geen 
precedent wordt. De andere verenigingen mogen niet op een gelijkaardige gedachte komen. De N-VA-
fractie gaat akkoord omdat de fractie vindt dat de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia een grote 
opvoedkundige waarde heeft voor de jeugd in de gemeente. 
 
Door schepen Heidi Vanhaverbeke wordt nog bijkomende uitleg verschaft over deze aanvraag voor 
een eenmalige subsidie met terugwerkende kracht. 
 
BEHANDELING 
 
Er is een gemeentelijk subsidiereglement op de aankoop van instrumenten muziekverenigingen sinds 
28 augustus 1995. Het jaarbudget is 2.500 euro voor een subsidie op 50% van de aankoop. 
 
De gemeenteraad besliste op 5 maart 2012 om de revisie van instrumenten te laten in aanmerking 
komen voor de uitbetaling van deze subsidie. 
 
Door vertraging kon de eerstvolgende aanvraag voor een gemeentelijke subsidiëring (3 klarinetten en 
1 basklarinet) slechts ingediend worden bij het schepencollege op 6 maart 2013 (principiële beslissing 
schepencollege 15 april 2013 – 240880). De beslissing tot uitbetaling op de kredieten van het jaar 
2013 en 2014 werd genomen op 2 september 2013 (251096). 
 
Omdat het schepencollege niet gemachtigd is om in toepassing van het gemeentelijk reglement met 
terugwerkende kracht aanvragen in overweging te nemen, en er anderzijds door de vereniging 
aangedrongen wordt op subsidiëring, wordt de zaak voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om de toepassing van het gemeentelijk reglement inzake aankoop of revisie 
van instrumenten voor het jaar 2012 te heropenen en om hiervoor bijkomend budget te voorzien met 
budgetwijziging in de loop van het jaar 2014 
 
 
7 Overheidsopdrachten - aankoop onkruidbestrijder met heet water - ontwerp 
 
De gemeenteraad 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een onkruidbestrijder 
werkende met heetwatertechniek. 
 
Er wordt voorgesteld om de aankoop te doen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
vooraf. De geraamde kostprijs van deze aankoop bedraagt 35.000 euro (BTW 21% Incl.) 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
Van toepassing op dit besluit is de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten,  meer in het 
bijzonder artikel 26  §1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure en §2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt.  
Ook artikel 105 van het  Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dat de maximumbedragen vaststelt voor 
onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. 
 
Door openbare diensten is het niet meer toegelaten om aan onkruidbestrijding te doen met herbiciden. 
Het onkruid vrij houden van openbare zones gebeurd daardoor manueel wat heel wat arbeidsuren 
vraagt. 
 
De aankoop van een onkruidbestrijder werkende met heet water kan hierbij heel wat helpen. De 
machine is makkelijk inzetbaar op grote verharde zones zoals voetpaden, parkings, straatgoten, enz. en 
heeft weinig hinder aan omwonenden.  
 
De machine zelf heeft een geraamde kostprijs van ongeveer 35.000 euro en dient te worden gedragen 
door een tractor. In eerste instantie kan er aan gedacht worden om de machine te monteren op de 
bestaande tractor van de dienst gemeentewerken. Een nieuwe tractor hiervoor (te ramen op 125.000 
euro) wordt om redenen van rendement en budget niet voorgesteld. Indien succesvol (een toepassing 
bij de dienst gemeentewerken van meer dan 800 uur op jaarbasis), dan kan in de toekomst een eigen 
motorisatie voorgesteld worden 
 
Het ontwerp voor de aankoop van onkruidbestrijder werkende met heetwatertechniek bestaat uit: 
- Lastenboek met technische specificaties 
- Raming van de kostprijs 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de aankoop van onkruidbestrijder werkende met 
heetwatertechniek met een geraamde kostprijs van 35.000 euro (BTW 21% incl.). 
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Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 3: 
Deze uitgave wordt voorzien in het budget van het jaar 2014 onder het beleidsveld wegen algemene 
rekening 2300000 
 
 
8 Overheidsopdrachten - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden - ontwerp 
 
De gemeenteraad. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgesteld om werken uit te voeren voor het onderhoud 
2014 van diverse voetbalterreinen op grondgebied van Jabbeke en om deze werken te laten uitvoeren 
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  
 
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 16.988,40 euro (incl. BTW) en valt buiten de 
delegatieopdracht van het schepencollege 
 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt dat 
de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid en artikel 43 §2, 11° -.in verband met het 
vaststellen van de wijze waarop opdrachten over aanneming van werken en levering van diensten 
worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden ervan. 
 
Van toepassing op dit besluit is de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten,  meer in het 
bijzonder artikel 26  §1 dat de gevallen bepaalt waarbij opdrachten gegund mogen worden via een 
onderhandelingsprocedure en §2 dat de gevallen van gunning zonder bekendmaking vooraf aanduidt.  
Ook artikel 105 van het  Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dat de maximumbedragen vaststelt voor 
onderhandelingsprocedures is toepasselijk bij deze opdracht. 
 
Het ontwerp van de werken heeft betrekking op alle sportvelden van de gemeente Jabbeke Na 
bespreking en overleg worden volgende onderhoudswerken voorgesteld: 
Voor alle terreinen (voetbal en krachtbalvelden) wordt een nazicht gedaan voor opvoeren grond in 
lagere gedeelten en putten om daarna te laten doorzaaien in 2 richtingen. 
Het opvoeren van de grond gebeurt in eigen regie Het 1e terrein van Jabbeke moet niet worden 
doorzaaid. Enkel lokaal bij zaaien aan de doelen is voldoende. 
Er zijn geen terreinen die moeten gemaaifreesd worden. 
 
Extra werken worden voorzien voor het hoofdterrein, 2e en 3e terrein  van Varsenare waar de terreinen  
worden diep verlucht om daarna te doorzaaien. 
 
Voor het bestrijden van onkruiden op de diverse velden wordt voor 5 velden en sproeibeurt voorzien 
in de maand juli. 
De raming voor alle werken bedraagt 16.988,40 euro BTW incl. 
 
Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp voorgelegd houdende: 
-het lastenboek  
-de meetstaat  
-de raming van de werken.  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp voor de nodige onderhoudswerken op verschillende 
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sportterreinen 2014 grondgebied Jabbeke en dit voor een geraamde kostprijs van 16.988,40 euro 
inclusief BTW 21%. 
 
Artikel 2: 
Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. 
 
Artikel 3: 
Deze uitgave wordt voorzien in de Beheers en Beleidscyclus  van het jaar 2014 onder het  beleidsveld 
sport 0740/ algemene rekening 6131991. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat hij via de kranten nieuws vernomen heeft over de 

ontsluiting van Varsenare-Noord. De communicatie naar de raadsleden in dit dossier verloopt nogal 
stroef. Het raadslid vermoedt dat dit te wijten is aan het feit dat de gemeenteraadscommissie 
verkeer nog niet is samengekomen. Het raadslid vraagt wanneer deze vergadering zal doorgaan. 

 
 Door de burgemeester wordt geantwoord dat de eerstvolgende vergadering zal doorgaan op 27 

februari 2014. Het dossier Varsenare-Noord moet niet enkel behandeld worden op de 
gemeenteraadscommissie verkeer. De verkavelingsvergunning is nu pas ingediend en er is 1 maand 
openbaar onderzoek waar iedereen zijn bezwaren kan indienen. Het raadslid kan steeds informatie 
inwinnen op het gemeentehuis. 

 
- Raadslid Nadia Hendrickx heeft vragen i.v.m. de bermen langs de Legeweg. Er zijn grote putten in 

de bermen en het raadslid vraagt om deze zo dringend mogelijk op te vullen. 
 
 Schepen Jan Pollet antwoordt dat dit zal gebeuren. 
 
- Raadslid Nadia Hendrickx heeft verder nog een vraag i.v.m. Recupel. Er is momenteel een actie 

voor het inzamelen van huishoudelijke apparaten. De gemeente kan deelnemen en zo een prijs 
winnen. 

 
 Schepen Isabelle Louis belooft om dit na te zien. 
 
- Raadslid Han Vermaut vraagt naar de stand van zaken in de samenstelling van de GECORO. Hoe 

is de nieuwe oproep gebeurd? 
 
 Door de gemeentesecretaris wordt geantwoord dat de oproep zal verschijnen in het 

Infoberichtenblad. De oproep is reeds gepubliceerd op de gemeentelijke website. De uiterste 
oproepdatum is 20 februari 2014. 

 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 23 december 2013. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 17 maart 2014. De vergadering wordt beëindigd om 20u25. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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