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Afwezig:

OPENBAAR
ORGANISATIE
FINANCIËN
1. Vaststellen budgetwijziging 2018/2
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 17 oktober 2018.
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 8 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, Gerda ButayeButaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut),
4 onthoudingen (Marc Wackenier, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick
Jacques)
Besluit
De budgetwijziging 2018/2 wordt vastgesteld.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

2. Algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 17 december
2018 - Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 17
december 2018 plaats heeft in het exploitatiegebouw van het President Kennedypark 12 te
8500 Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 7
september 2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en
gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles
en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets
CVBA vindt zijn oorsprong in het volgende:


Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteitsen gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de
“CWaPE”) in het Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt (hierna “VREG”) in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën
respectievelijk goedgekeurd door de Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van
toepassing op alle gemeenten die territoriaal onder het Gewest van hun bevoegdheid
vallen en bijgevolg moeten de gewestoverschrijdende distributienetbeheerders
(hierna “DNB’s”) verschillende tarieven opstellen in functie van de
tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder gewest. De
tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel
verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht
verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de
gemeenten van ieder betrokken gewest.



De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de
openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische
reglementen. Deze onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk
tariefverhogingen met zich mee, met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan
schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten ondergaan dan ook
de gevolgen van de wettelijke en reglementaire wijzigingen, waaronder de
gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus, thans
bediend door Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing.



De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de
andere vennoten van Gaselwest inhouden.

Regelgeving
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking (het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), dient de
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde partiële splitsing. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
DE GEMEENTERAAD BESLUIT
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december 2018:
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest
conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere
verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731
W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een
gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.c. c. Goedkeuring
van :
i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit
elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, CominesWarneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit
overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit
op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019,
met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31
december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en
verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende
vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle
vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de
lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld
splitsingsvoorstel.
ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële
splitsing en inzonderheid verlening van machtiging om :
i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen;
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig
of nuttig kan zijn;
v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en
vereiste formaliteiten te vervullen.
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a.
tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de
activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles,
Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda.
machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de
agenda bij authentieke akte te doen vaststellen.
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17
december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden),
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige
raadsbeslissing;
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
be-slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vere-niging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres intercommunales@eandis.be.
3. Buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 18 december 2018 Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger.
Voorwerp en motivering
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO.
Het aangetekend schrijven van IVVO dd. 19 september 2018 en van 17 oktober 2018 waarbij
de gemeente werd uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18
december 2018 om 19u. in de vergaderzaal van IVVO, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper en
inzake het verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde van
deze vergadering voorkomende punten over:
1. Goedkeuring statutenwijziging cfr. Decreet Lokaal Bestuur
2. Goedkeuring 'code van goed bestuur'
3. Goedkeuring beleidsplan 2019
4. Goedkeuring budget 2019
5. Varia
Het advies vanwege de toezichthoudende overheid ABB op het ontwerp statutenwijziging dd.
11 september 2018.
Het besluit van de raad van bestuur dd. 18 september 2019 houdende goedkeuring van het
ontwerp van statutenwijziging.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 ter vervanging van het Decreet
Intergemeentelijke Samenwerking dd. 6 juli 2001.

Artikel 605 van het Decreet Lokaal Bestuur teneinde statutenwijzigingen aan de deelnemers
voor te leggen in de loop van het jaar 2018 om de samenstelling, wijze van voordracht en
benoeming van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voordracht van
onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur te bepalen
en het aantal leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht aan te passen aan de
decretale bepalingen tegen uiterlijk 1 januari 2019.
Artikel 434 §5 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de algemene vergadering een code
van goed bestuur dient vast te leggen.
De overgangsbepalingen opgenomen in het Decreet dd. 23 mei 2018 houdende wijziging
van het Decreet Lokaal Bestuur mbt het behoud van de huidige samenstelling van de raad
van bestuur en het behoud van het directiecomité tot uiterlijk 31 maart 2019.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van de IVVO op 18 december 2018 om 19u, te weten volgende
punten:
1. Goedkeuring statutenwijziging cfr. Decreet Lokaal Bestuur
2. Goedkeuring 'code van goed bestuur'
3. Goedkeuring beleidsplan 2019
4. Goedkeuring budget 2019
5. Varia
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig
de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van
de IVVO van 18 december 2018 om 19u., waarvoor een beslissing moet genomen worden,
goed te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de IVVO.
4. Buitengewone algemene vergadering IVVO op 18 december 2018 - Aanduiding
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de afvalverwerking aangesloten bij de IVVO.
Het aangetekend schrijven van 19 september 2018 en 17 oktober 2018 van de IVVO inzake
uitnodiging tot haar buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18 december 2018 om
19u. in de vergaderzaal van IVVO, Bargiestraat 6 te 8900 Ieper.
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten ter zake.
Op voorstel van de voorzitter-burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:

❒ als vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Marc Wackenier
- namens de fractie N-VA: Nihil
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Johan Albrecht
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Patrick Jacques
- namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in deze vereniging, volgens de procedure zoals
bepaald in art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de voorzitter en Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 12 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 8 stemmen en Marc
Wackenier 4 stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige en geen neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Johan Albrecht 8
stemmen en Patrick Jacques 4 stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige en geen neen
stemmen.
Regelgeving
Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, over de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1e en 3e alinea, waarin
bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadbesluit dienen aan te wijzen uit haar
leden en dat art. 44 3e alinea bepaalt dat enkel de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales van
11 januari 2002 over deze materie.
Het gemeentedecreet.
Besluit
Dirk Vermeulen, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 18 december 2018.
Johan Albrecht, geboren te Poperinge op 12 juni 1955, wonende te 8690 Alveringem, Oude
Fortemstraat 11, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 18 december 2018.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de IVVO.
5. Bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 21 december 2018 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering

Het aangetekend schrijven van 3 oktober 2018 van de IWVA inzake uitnodiging tot de
bijzondere algemene vergadering van vrijdag 21 december 2018 om 18.30 u. in het
gemeentehuis van De Panne, Zeelaan 21 en inzake het verzoek tot het innemen van een
standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende punten over:
1. 2019: activiteiten en strategie
2. 2019: begroting
3. Code goed bestuur (Decreet Lokaal Bestuur art. 434 §5 ingang 01/01/2019)
4. Benoeming bestuurder
De burgemeester-voorzitter geeft toelichting bij de punten van de dagorde van deze
bijzondere algemene vergadering.
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de bijzondere algemene
vergadering van de IWVA op 21 december 2018 om 18.30 u., te weten volgende punten:
1. 2019: activiteiten en strategie
2. 2019: begroting
3. Code goed bestuur (Decreet Lokaal Bestuur art. 434 §5 ingang 01/01/2019)
4. Benoeming bestuurder
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig
de op de agenda geplaatste punten van de bijzondere algemene vergadering van de IWVA
van 21 december 2018 om 18.30 u., waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed
te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de IWVA.
6. Bijzondere algemene vergadering van IWVA op 21 december 2018 - Aanduiding
twee gemeentelijke vertegenwoordigers
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de watervoorziening aangesloten bij de IWVA.
Het aangetekend schrijven van 3 oktober 2018 van de IWVA inzake uitnodiging tot haar
bijzondere algemene vergadering van vrijdag 21 december 2018 om 18.30 u. in het
gemeentehuis van de Panne, Zeelaan 21.
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten ter zake.

Op voorstel van de voorzitter-burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
❒ als eerste vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Tom Sap
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke
- namens de fractie N-VA: Nihil
❒ als tweede vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Jean-Pierre Mouton
- namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van een eerste
en tweede vertegenwoordiger in deze vereniging, volgens de procedure zoals bepaald in art.
33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de voorzitter en Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 12 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van eerste vertegenwoordiger bekomt Tom Sap 8 stemmen en Marnik
Vandenbroucke 4 stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige en geen neen stemmen.
2) voor de verkiezing van tweede vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 8 stemmen en
Jean-Pierre Mouton 4 stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige en geen neen
stemmen.
Regelgeving
Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, over de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder art. 44 1e en 3e alinea, waarin
bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadbesluit dienen aan te wijzen uit haar
leden en dat art. 44 3e alinea bepaalt dat enkel de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales van
11 januari 2002 over deze materie.
Het gemeentedecreet.
Besluit
Tom Sap, geboren te Veurne op 15 november 1978, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 65, wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger van de gemeente op de
bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 21 december 2018.
Dirk Vermeulen, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger van de gemeente op de
bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 21 december 2018.
Het stemmenaantal, waarover het gemeentebestuur van Alveringem binnen de bijzondere
algemene vergadering van de IWVA beschikt, wordt verdeeld over het aantal effectief op de

bijzondere algemene vergadering van 21 december 2018 aanwezige vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de IWVA.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
7. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- Tonnagebeperking Zuidstraat Beveren.
Voorwerp en motivering
De Zuidstraat is een openbare weg met geringe breedte die niet geschikt is voor zwaar
doorgaand verkeer.
De weg wordt gebruikt door vrachtwagens als sluikweg tussen de N308 en N364.
Regelgeving
De wet betreffende 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 08
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid 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 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in bijzonderheid 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 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikel 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, 26 juni 2018, 27 september 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Bij Artikel 13.5 van het Algemeen Reglement wordt gevoegd:
Deelgemeente Beveren :


Zuidstraat (volledig) – 3,5 Ton

De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor bestuurders van voertuigen,
uitgezonderd plaatselijk verkeer of landbouwvoertuigen, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan het aangeduide.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C21 (3,5 ton), aangevuld
met het onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en
landbouwvoertuigen’.
OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING
8. Intrekken onteigeningsplan GRUP wonen
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad verleende in zitting van 23 februari 2017 definitieve goedkeuring aan het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wonen. Het besluit werd gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad op 16 mei 2017 en werd van kracht op 30 mei 2017. De kadastrale
percelen gelegen binnen het GRUP hebben als bestemming "projectzone voor sociale
huisvesting".
De gemeenteraad stelde in zitting van 31 mei 2017 het onteigeningsplan GRUP wonen
voorlopig vast. Van 23 juni 2017 tot en met 7 juli 2017 werd hierover een openbaar
onderzoek gehouden. De gemeenteraad stelde uiteindelijk in zitting van 25 januari 2018 het
onteigeningsplan GRUP wonen definitief vast.
Op 27 februari 2018 werd het volledige aanvraagdossier ter goedkeuring overgemaakt aan
het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om een machtiging tot onteigening te bekomen.
Op 15 maart 2018 werd hiervan een ontvangstmelding gedaan. Tot op heden werd nog geen
beslissing ontvangen.
Sedert 1 januari 2018 is het nieuwe onteigeningsdecreet in werking getreden met een
vernieuwde procedure.
In het nieuwe onteigeningsplan is de gemeente de onteigenende instantie en niet de
Huisvestingsmaatschappij.
Regelgeving
Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse regering inzake onteigeningen ten algemeen
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de
autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Wet van 26 juli 1962 op de hoogdringende omstandigheden.
Wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake
onteigening ten algemenen nutte.
Omzendbrief BB/2011/5 betreffende het besluit van de Vlaamse regering inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Met 8 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, Gerda ButayeButaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut),

4 onthoudingen (Marc Wackenier, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick
Jacques)
Besluit
Het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2018 houdende definitieve vaststelling van
het onteigeningsplan GRUP wonen wordt ingetrokken.

Wouter Accou
algemeen directeur

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

