GEMEENTERAAD
notulen
Zitting van 26 juni 2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter
Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
Philip Ameloot, Gerda Butaye-Butaye, Marnik Vandenbroucke, JeanPierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda HeughebaertGheeraert, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut,
gemeenteraadsleden
Wouter Accou, algemeen directeur
Marc Wackenier, Patrick Jacques, gemeenteraadsleden

OPENBAAR
ORGANISATIE
FINANCIËN
1. Vaststellen budgetwijziging 2018/1
Voorwerp en motivering
De voorgelegde budgetwijziging blijft binnen het laatste goedkeurde meerjarenplan 20142019.
In deze budgetwijziging zijn er aanpassingen op de exploitatiebudgetten, de
investeringsbudgetten als de liquiditeitenbudgetten.
Het managementteam gaf gunstig advies op 6 juni 2018.
Financiële toestand en AFM: p 16.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda Heughebaert-Gheeraert,
Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 3 onthoudingen (Philip Ameloot,
Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton)
Besluit
De budgetwijziging 2018/1 wordt vastgesteld.

2. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van
toneelverlichting voor de gemeentelijke zaal De Moote te Stavele
Voorwerp en motivering
Pieter Matten bezorgt ons de offerte van Thomann voor de aankoop van de toneelverlichting
voor de gemeentelijke zaal De Moote te Stavele, voor een totaal bedrag van € 4.452,46
inclusief BTW.
Op het budget van het lopende dienstjaar is een krediet voorzien van € 20.000 onder
registratiesleutel 0705/23000000, waarvan nog € 6.081,37 beschikbaar.
Regelgeving
De wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 26 §1, 1°a (limiet
€30.000 excl.btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Met 11 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Jean-Pierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda
Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 2
onthoudingen (Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke)
Besluit
De aankoop voor toneelverlichting voor de gemeentelijke zaal de Moote te Stavele goed te
keuren.
De opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van
bovenvermelde offerte.
Het bedrag van € 4.452,46 voor deze aankoop wordt vastgesteld op het beschikbare
begrotingskrediet.
Het college van burgemeester en schepenen belasten met de uitvoering.
PERSONEEL
3. Lastenboek 'collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en
nevenverzekerden' - goedkeuring
Voorwerp en motivering
Het lastenboek nummer 2018-080 voor de overheidsopdracht 'Collectieve
hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden' opgemaakt door
stadsbestuur Diksmuide.

Momenteel is het bestuur voor de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte" aangesloten bij Belfius voor de duur van 1 jaar tot eind 2018.
Gezien de huidige opdracht een looptijd van 1 jaar heeft tot eind 2018, dient er een
openstelling te gebeuren van de opdracht voor het aanbod van een collectieve
hospitalisatieverzekering aan de medewerkers en nevenverzekerden (onder andere
familieleden, gepensioneerden, …).
Het stadsbestuur van Diksmuide biedt aan om opdracht gezamenlijk te voeren voor stad en
OCMW, waarbij het stadsbestuur Diksmuide als opdrachtencentrale fungeert.
Er geldt geen afnameverplichting voor de deelnemende besturen.
Als gunningwijze wordt een openbare procedure voorgesteld.
De opdracht wordt opengesteld met een looptijd van 4 jaar.
Regelgeving
Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2013 betreft de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
De omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen.
Het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27 april
2001.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Goedkeuring te verlenen aan het lastenboek van de opdracht ‘Collectieve
hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden’ via een openbare
procedure.
Goedkeuring te verlenen om de stad Diksmuide als opdrachtencentrale te laten fungeren.
Deze uitgave te voorzien in de boekjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.
BURGERZAKEN
4. Politieverordening onderzoek hoofdverblijfplaats Alveringem
Voorwerp en motivering

Naar aanleiding van de nieuwe versie van de bevolkingsonderrichtingen wordt aan de
gemeenten gevraagd hun reglement van 1992 te herzien en aan te passen aan de huidige
bevolkingsonderrichtingen.
Regelgeving
Artikel 3 van de wet van 19 juli 1991 over de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en
artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 over de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister.
De gecoördineerde versie van de algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse
Zaken over het houden van de bevolkingsregisters, van kracht op 2 mei 2017.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Het besluit van de gemeenteraad van 12 november 1992, over de politieverordening inzake
het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het
grondgebied van de gemeente Alveringem.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het gemeenteraadsbesluit van 12 november 1992 in te trekken en het reglement vast te
stellen als volgt:
Artikel 1
Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de gemeente
Alveringem, opgelegd in toepassing van de Wet van 19 juli 1991, wordt gevoerd op initiatief
van de lokale politie of op verzoek van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Telkens naar aanleiding van een aangifte, van een vermoeden van verblijfsverandering of op
vraag van een andere gemeente, wordt een onderzoek ingesteld.
Het onderzoeksbevel van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt uiterlijk de eerste
werkdag na de aangifte, na het ontstaan van het vermoeden of na de ontvangst van het
formulier model 6 volgens nr. 67 van de voormelde onderrichtingen, aan de bevoegde
politiedienst overgemaakt.
Artikel 2
Het onderzoek wordt uitgevoerd:
1. In geval van aangifte:
a) wanneer een persoon, bij voorkeur de referentiepersoon van het gezin, of zijn
gevolmachtigde, aan het gemeentebestuur verklaard heeft dat zijn/haar
hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de gemeente;
b) wanneer een persoon, bij voorkeur de referentiepersoon van het gezin, of zijn
gevolmachtigde, verklaard heeft zijn/haar hoofdverblijfplaats naar een andere plaats in
de gemeente te hebben overgebracht.
2. Bij ontstentenis van aangifte:
a) zodra de dienst Burgerzaken of de lokale politie vernomen heeft dat een persoon of
gezin zijn/haar hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft gevestigd zonder hiervan
aangifte te hebben gedaan;
b) zodra de dienst Burgerzaken of de lokale politie vernomen heeft dat een persoon of
gezin zijn/haar hoofdverblijfplaats in de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte
te hebben gedaan.

Artikel 3
De lokale politie vergewist zich in eerste instantie ter plaatse bij de referentiepersoon van het
gezin of bij de betrokkene(n) van de identiteit van alle gezinsleden en onderzoekt of ze
werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waarvan werd aangegeven dat
het hun hoofdverblijfplaats is. Bij geval van twijfel doet hij navraag bij de eigenaar van de
woning, bij buren, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, derden om zo meer
informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats.
Artikel 4
Indien uit het onderzoek blijkt dat het betrokken gezin werkelijk zijn hoofdverblijf heeft
gevestigd op de plaats waar het is aangetroffen, maar tot dan toe nagelaten heeft de
voorgeschreven aangifte van adreswijziging te doen, zal de referentiepersoon aangemaand
worden om alle verplichtingen na te komen.
Artikel 5
In geval van inschrijving van ambtswege worden de onderzoeksrapporten aan het college
van burgemeester en schepenen voorgelegd binnen één maand na de vaststelling van de
feiten. De datum van het besluit van het college van burgemeester en schepenen is
determinerend.
Artikel 6
Ingeval een gezin zijn hoofdverblijfplaats in Alveringem vestigt gedurende de periode dat hun
pasgeborene in een Belgische kraaminrichting verblijft, wordt dit kind, na bevestigend
onderzoek, ingeschreven op de datum van geboorte bij dit gezin.
Artikel 7
Indien uit een onderzoek op geen enkele wijze de werkelijke hoofdverblijfplaats van het gezin
kan worden afgeleid, formuleert de ambtenaar van de Burgerlijke Stand uiterlijk één maand
na het onderzoek een voorstel tot ambtshalve afschrijving van de registers aan het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
§1.- In de volgende gevallen wordt van het resultaat van het onderzoek naar de
hoofdverblijfplaats schriftelijke kennis gegeven op het adres dat het voorwerp uitmaakte van
het onderzoek:
Indien blijkt dat de persoon of het gezin zijn/haar hoofdverblijf niet werkelijk heeft gevestigd
op de plaats die hij/zij heeft aangegeven.
§2.- Het betrokken gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving, eventueel
aangevuld met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand binnen acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs.
Artikel 9
Wanneer blijkt dat een ambtshalve afvoering ten onrechte heeft plaatsgehad omwille van
een tijdelijke afwezigheid zoals voorzien is in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli
1992 over de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, maar er geen aangifte is
gedaan, kan het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de ambtenaar van
de burgerlijke stand, deze afvoering annuleren.
ONDERWIJS
5. Aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs
Voorwerp en motivering

De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie
bij eerste inschrijving en schoolreglement.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs.
Een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd
op 22 juni 2017 aan actualisatie toe is.
Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in
de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure.
Het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30, 42 en 43.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119.
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27, 28 ,33 ,37 ,54 en 172
quinquies.
Het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.
Het overleg in de schoolraad van 14 maart 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017 wordt opgeheven.
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en
schepenen opgenomen in de infobrochure.
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving
van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
6. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
– parkeerplaats voor elektrische voertuigen Schooldreef
Voorwerp en motivering

In de Schooldreef ter hoogte van het RVT ’t Hoge werd een oplaadpaal voor elektrische
wagens geïnstalleerd.
Er werd daarbij een parkeerplaats aangelegd zodat de voertuigen op een veilige manier
kunnen opgeladen worden en dit voor een periode van maximum drie uur.
Regelgeving
De wet inzake de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, in het bijzonder
op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december
1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in het bijzonder op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25 november
1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli
1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016, 31 mei 2017, 23 november 2017, 26 april 2018, 31
mei 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 28bis toevoegen aan het algemeen reglement.
Op onderstaande plaatsen worden parkeerruimten voorbehouden voor elektrische
personenwagens voor een periode van maximum 3 uur.
Artikel 28 bis 1. : deelgemeente Alveringem
Schooldreef: ter hoogte van het RVT ’t Hoge (2 plaatsen)
Artikel 28 bis 2.
Deze maatregel ter kennis brengen met de verkeersborden E9a met onderbord waarop het
symbool van een stekker en een personenwagen is afgebeeld en een tweede onderbord met
opschrift ‘MAX 3 uur’.
7. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- woonerf Izenbergestraat ‘den appel’ in Leisele
Voorwerp en motivering
In de Izenbergestraat is er een sluipweg achter het gebouw van ‘den appel’ die gebruikt
wordt door verschillende bestuurders om te kunnen draaien in de straat.

In deze straat zijn er verschillende gezinnen met jongere kinderen die een gevaar lopen als
ze op de straat lopen en spelen.
Om de veiligheid van deze kinderen te verbeteren wordt een maatregel genomen om de
snelheid in de straat aan te passen.
Regelgeving
De wet inzake de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, in het bijzonder
op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december
1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in het bijzonder op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25 november
1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli
1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016, 31 mei 2017, 23 november 2017, 26 april 2018 en
31 mei 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Bij artikel 16.2 wordt aangepast in het Algemeen Reglement – deelgemeente Leisele:
Izenbergestraat: vanaf huisnummer 24 tot 28 (straatje achter ‘Den appel’)
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden F12a en F12b.
8. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- plaatsen rijbaankussen Oerenstraat
Voorwerp en motivering
Voor de veiligheid ter hoogte van het voetbalterrein wordt een rijbaankussen geplaatst ter
hoogte van de inrit naar het voetbalterrein.
Een rijbaankussen kan enkel geplaatst worden binnen de bebouwde kom waardoor de
bebouwde kom zal uitgebreid worden tot aan woning nummer 14 in plaats van woning
nummer 12.
Regelgeving
De wet inzake de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980

tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, in het bijzonder
op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december
1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in het bijzonder op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25 november
1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli
1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016, 31 mei 2017, 23 november 2017, 26 april 2018 en
31 mei 2018.
Met 11 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Jean-Pierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda
Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 2
onthoudingen (Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke)
Besluit
Het artikel 14.1 wordt aangepast in het Algemeen Reglement – deelgemeente Alveringem:
Oerenstraat: ter hoogte van huisnummer 14 (einde van de parkeerstrook aan het
voetbalterrein)
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met de verkeersborden F1 en F3, die verplaatst
zullen worden.
9. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gewestwegen –
wijziging breedte Millebrug
Voorwerp en motivering
De Millebrug is een gewestweg.
De wettelijke doorgang over de Millebrug is voorzien tot 2,60 meter.
Er zijn verschillende landbouwvoertuigen die breder zijn dan deze voorziene afstand en die
met hun wielbasis op de zijkant van de brug dienen te rijden en schade aanbrengen.
Er zullen betonblokken geplaatst en verankerd worden ter hoogte van de brug ter
bescherming.
Regelgeving
De wet inzake de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere we van 8 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, in het bijzonder

op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december
1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in het bijzonder op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25 november
1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli
1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement op de gewestwegen, goedgekeurd op 27 augustus 2009,
aangepast in de gemeenteraad van 30 september 2010, 28 oktober 2010, 25 november
2010, 20 december 2010, 25 augustus 2011, 30 augustus 2012, 24 april 2014, 26 november
2015 en 25 mei 2016.
Tussenkomsten
Hoogte van betonblokken beperken voor agrarisch verkeer. Navragen bij nv de Waterweg.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 3.1 van het algemeen reglement op de gewestwegen wordt aangepast.
Vaartstraat:
Millebrug (kruispunt Vaartstraat – Oerenstraat) – breedte 2,60 meter
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord C27 met
opschrift 2,60 meter.

Wouter Accou
algemeen directeur

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

