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1. Concessieovereenkomst Rethorica - Goedkeuring
Voorwerp en motivering
De lopende concessieovereenkomst van de Rethorica stopt op 31.05.2017. Er zijn nieuwe
uitbaters aangesteld die de concessie willen overnemen.
Er is een nieuw voorstel van concessieovereenkomst opgemaakt, aangepast aan de actuele
regelgeving.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2016 over de concessieovereenkomsten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst goed. Het college van burgemeester en
schepenen zorgt voor de ondertekening en de opvolging van de overeenkomst.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Ontwikkeling regierol Sociale Economie
Voorwerp en motivering
Op de algemene vergadering van 16 december 2016 keurde Westhoekoverleg de
ontwikkeling van de regierol Sociale Economie goed.
Hiertoe diende Diksmuide in januari 2017 een dossier in bij de Vlaamse Overheid. De
goedkeuring van dit dossier zal er toe leiden dat er activiteiten op streekniveau

georganiseerd zullen worden die kaderen in de ontwikkeling van deze regierol voor de
Westhoek.
Hiervoor zullen Vlaamse middelen kunnen worden aangewend in het kader van de
aanvullende overeenkomst "Welzijn" van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel die
reeds door ons bestuur werd goedgekeurd op 14 juli 2016.

Regelgeving
Het besluit van de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 22 november 2013 tot
vaststelling van het actieprogramma en werkingsbudget voor de ontwikkeling van de regierol
sociale economie in de Westhoek en de afwijzing ervan door de Vlaamse Overheid op basis
van het schrijven 7 juli 2014.
Het besluit van de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 20 mei 2016 waarbij
Diksmuide werd aangesteld als beherende partner voor de ontwikkeling van de regierol
sociale economie voor de 17 Westhoekgemeenten (administratieve arrondissement
Diksmuide, Ieper (excl. Wervik) en Veurne).
Het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap
op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, artikel 15.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet
van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak
van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten
op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17
februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de
sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De intekening op de Regiorol Sociale Economie gebeurt op basis van het volgend
actieprogramma zoals goedgekeurd op de AV van Westhoekoverleg van 20 mei 2016:
Doelstelling 1 – voorzien in personeelsondersteuning als beheerder van de interlokale
vereniging i.s.m. ‘Welzijn in de Westhoek’
Actieplan 1.1 – Opstart werking
Actie 1.1.1 – kennismakingsronde met sociale economie (mensen, organisaties en koepels)
Blijvende nood door op til staande wijzigingen maatwerkdecreet, overheveling artikel 60 van
federaal naar Vlaams niveau,…)
Actie 1.1.2 – kennismakingsronde met gemeenten / gemeentebesturen
Actie 1.1.3 – kennismakingsronde met sociale partners
Doelstelling 2 – aansluiten op de Vlaamse beleidslijn om netwerking rond sociale economie
te bevorderen : streven naar een maximale onderlinge afstemming en samenwerking
Actieplan 2.1 – Netwerking tussen sociale economie onderling

Actie 2.1.1 – Aanbod sociale economie in kaart brengen (regionaal en verder van huis)
Actie 2.1.2 – Behoeftepeiling
Actie 2.1.3 – Streven naar bovenlokale werking van en nieuwe samenwerkingsvormen met
sociale economie-actoren, waarbij er aandacht is voor creatieve en innovatieve niches,
voldoende differentiatie in taken om crisismomenten uit te sluiten.
Actieplan 2.2 – Organisatieniveau
Actie 2.2.1 – Schaalvergroting van sociale economie-actoren en opvolgen van de huidige
ontwikkelingen rond schaalvergroting binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). Via
behoeftepeiling (actie 2.1.2) en nieuwe niches (actie 2.1.3) moet deze uitbouw versterkt
worden.
Actie 2.2.2 - Oog voor creatie van jobs door splitsing van complexe opdrachten in simpele
deeltaken. Dit dient te gebeuren in constant overleg met sociale partners (bijv. via RESOC),
en mag niet leiden tot het verloren gaan van jobs in één circuit, ten voordele van een ander
statuut.
Actieplan 2.3 – Netwerking tussen sociale economie en reguliere economie
Actie 2.3.1 – ronde tafelgesprekken organiseren met werkgeversorganisaties
Mogelijke thema’s :
• Kennismaking / bedrijfsbezoeken aan sociale economie
• “Concurrentie” en “Sociale Economie”
• Het maatwerkdecreet verduidelijkt
• Enclavewerking : mogelijkheden en plan van aanpak
Actie 2.3.2 – opvolgen van de nieuwe spelregels rond sociale (tewerkstellings-) clausules die
er zitten aan te komen en de correcte info hieromtrent verspreiden binnen het netwerk.
Hieraan gekoppeld de lokale besturen goed en gedegen op de hoogte te brengen van DAB
en DAEB-problematieken.
Actieplan 2.4 – Organiseren van events sociale economie
Rond bepaalde hot items en in samenwerking met andere partners zoals POM WestVlaanderen,…
Doelstelling 3 – aansluiten op de Vlaamse beleidslijn om ontwikkeling van sociale economie
te bevorderen
Actieplan 3.1 – Opwaardering Arbeidszorg/W² en de substantiële rol die OCMW’s hierin
zullen moeten opnemen
Actie 3.1.1 – Bekendmaking / uitbreiding van aantal plaatsen / aanbieders rond arbeidszorg
Actie 3.1.2. - Afstemming met vzw STAM en werking Provincie West-Vlaanderen
Actieplan 3.2 – Toeleiding naar sociale economie (toch minstens kwalitatief) verhogen via
OCMW / VDAB met als doel instroom van kansengroepen naar werk te verhogen
Actie 3.2.1 – Trajectafspraken tussen OCMW / VDAB / sociale economie: persoonsgericht,
individueel maatwerk
Actie 3.2.2 – Trajectbegeleiding behoudt zicht op alle mogelijkheden / werkplekken /
organisatievormen
Actie 3.2.3. – Intervisieoverleg faciliteren tussen verschillende organisaties die aan
trajectbegeleiding doen (VDAB, scholen, derden-vzw’s,…)

Actie 3.2.4 – Opvolgen van de verdere ontwikkelingen op vlak van Tijdelijke Werkervaring
(TWE) en de introductie van Wijkwerk.
Actieplan 3.3 – Ter illustratie : Uitwerken van bestaande / lopende initiatieven
Actie 3.3.1 – Kan kinderopvang verder uitgebouwd worden via Lokale DienstenEconomie
(LDE)
Actie 3.3.2 – Uitbreiding seniorenteam Ieper
Actie 3.3.3 – Intergemeentelijke klusjesdienst – ontwikkeling ‘opdrachtencentrale’ voor het
uitbouwen van samenwerking vanuit de gemeenten met de sociale economie.
Actie 3.3.4 - Ontwikkeling van een samenwerking met de sociale economie t.b.v. het
ontwikkelen van een systeem voor inventarisatie, controle en herstel van waterhydranten
Doelstelling 4 – aansluiten op de Vlaamse beleidslijn ‘Maatschappelijk Verantwoord
ondernemen’.
Actieplan 4.1 – Uitwerken van bestaande / lopende initiatieven
Actie 4.1.1 – Efficiëntere en meer professionele verdeling van voedseloverschotten.
Via een co-creatietraject in de regio Westhoek wordt met alle stakeholders gezocht naar aan
antwoord op volgende vragen:
• wat we kunnen doen aan de grote hoeveelheid voedseloverschotten in deze regio?
• hoe brengen we de voedseloverschotten tot bij de meest kwetsbare burgers?
• hoe kunnen voedselbedelingsinitiatieven gelinkt worden aan bedrijvigheid binnen de
sociale economie en jobcreatie?
Voor de ontwikkeling van de regierol Sociale Economie wordt volgend budget vastgesteld
voor de periode 2017 – 2019:
2017 (half jaar)
Loonkost
½ VTE Loonkost teruggebracht naar een half
jaar
Administratieve kost van 1,5 %
Subtotaal loonkost

€ 12 380,00
€ 185,70
€ 12 565,70

Werkingskost
Aankoop computer + software
Netwerkkost + servicedesk
Telefoonkost

€ 1 500,00
€ 903,99
€ 30,00

Kilometervergoeding

€ 500,00

Subtotaal Werkingskost

€ 2 933,99

Projectwerking
Vergaderkost

€ 4 500,00

Netwerkevents

€ 5 000,31

Projectwerking

€ 25 000,00

Subtotaal Projectwerking

€ 34 500,31

Totaal Loonkost + werkingskost + projectkost

€ 50 000,00

2018
Loonkost
½ VTE Loonkost (index 2%)
Administratieve kost van 1,5 %
Subtotaal loonkost

€ 25 255,00
€ 378,83
€ 25 633,83

Werkingskost
Netwerkkost + servicedesk
Telefoonkost

€ 1 807,98
€ 60,00

Kilometervergoeding

€ 550,00

Subtotaal Werkingskost

€ 2 417,98

Projectwerking
Vergaderkost

€ 2 450,62

Netwerkevents

€ 4 497,57

Projectwerking

€ 15 000,00

Subtotaal Projectwerking

€ 21 948,19

Totaal Loonkost + werkingskost + projectkost

€ 50 000,00

2019
Loonkost
½ VTE Loonkost (index 2%)
Administratieve kost van 1,5 %
Subtotaal loonkost

€ 25 760,00
371,40
€ 26 131,40

Werkingskost
Netwerkkost + servicedesk
Telefoonkost

€ 1 807,98
€ 60,00

Kilometervergoeding

€ 550,00

Subtotaal Werkingskost

€ 2 417,98

Projectwerking
Vergaderkost

€ 2 450,62

Netwerkevents

€ 4 000,00

Projectwerking

€ 15 000,00

Subtotaal Projectwerking

€ 21 450,62

Totaal Loonkost + werkingskost + projectkost

€ 50 000,00

Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel p/a
Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, om het actieprogramma en het
geraamd budget via een aangepaste meerjarenplanning in de Beleids- en Beheerscyclus te
bezorgen aan de Vlaamse Overheid.

OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING
3. Definitieve aanvaarding ontwerp GRUP wonen
Voorwerp en motivering
Het ontwerp gemeentelijk RUP wonen bestaat uit volgende drie deelplannen:
Deelplan Alveringem bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
onteigeningsplan, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.
Deelplan Hoogstade bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.
Deelplan Izenberge bestaande uit een plan bestaande toestand,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.

bestemmingsplan,

Er is een behoefte aanwezig van bijkomende woongelegenheden op grondgebied van de
gemeente. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de kernen is gebaseerd op het concept
meervoudig hoofddorp volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan. De kern Alveringem
werd in het gemeentelijk structuurplan geselecteerd als structuurondersteunend voor het
wonen.
Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is er een behoefte aanwezig voor 21
bijkomende woongelegenheden, allen onder de vorm van sociale huisvesting. Deze
bijkomende sociale huisvesting zal bijdragen tot het realiseren van het bindend sociaal
objectief.
De bijkomende woongelegenheden zullen gerealiseerd worden in herbevestigd agrarisch
gebied. Hiervoor zal woonuitbreidingsgebied in de deelkern Hoogstade worden geschrapt en
herbestemd tot agrarisch gebied.
Het RUP wonen omvat ook een planologische ruil in de deelkern Izenberge. Het bestaande
woonuitbreidingsgebied ten oosten van de kern wordt verplaatst naar de westzijde van de
dorpskern, in de oksel van de Groenestraat en de Izenbergestraat. Het bestaande
woonuitbreidingsgebied ten oosten van de kern wordt herbestemd tot agrarisch gebied. Het
bestaande agrarische gebied in de oksel van de Groenestraat en Izenbergestraat wordt
herbestemd tot woonreservegebied.
De uitbreiding met bijkomende woongelegenheden staat vermeld in de bindende bepalingen
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering heeft op 16
juni 2016 een gunstig advies uitgebracht.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft op 23 juni 2016 een gunstig advies
uitgebracht.

De provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning heeft op 23 juni 2016 een
gunstig advies uitgebracht.
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op 24 juni 2016 een gunstig advies verleend.
Het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving heeft op
28 juni 2016 een gunstig advies verleend.
Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen heeft op 28 juni 2016 een gunstig advies verleend.
Wonen Vlaanderen heeft op 28 juni 2016 een gunstig advies verleend.
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening heeft op 28 juni 2016 een gunstig advies
verleend.
Op 30 juni 2016 werd een plenaire vergadering gehouden. Hiervan werd verslag opgemaakt.
Het voorontwerpplan werd aangepast aan de opmerkingen zoals geformuleerd in de plenaire
vergadering en aan de schriftelijke adviezen van voormelde instanties.
Op 27 september 2016 concludeerde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst
Milieueffectrapportagebeheer dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
Er werd van 31 oktober 2016 tot en met 29 december 2016 een openbaar onderzoek
gehouden.
De aankondiging van het openbaar onderzoek werd op 26 oktober 2016 gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad.
Het openbaar onderzoek werd in de dagbladen Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De
Standaard bekendgemaakt.
Het openbaar onderzoek werd gedurende de volledige termijn bekendgemaakt door
aanplakking in de gemeente.
Het ontwerp GRUP wonen werd gedurende de volledige termijn van het openbaar onderzoek
gepubliceerd op de gemeentelijke website en lag ter inzage op de dienst grondgebiedszaken
van de gemeente.
De deputatie van de West-Vlaanderen heeft op 10 november 2016 een gunstig advies
geformuleerd. Er werden opmerkingen en aandachtspunten geformuleerd. Er werd gevraagd
hiermee rekening te houden.
Ruimte Vlaanderen heeft op 21 december 2016 een gunstig advies geformuleerd.
Het openbaar onderzoek werd op 29 december 2016 afgesloten. Er werden geen bezwaren
of opmerkingen geformuleerd.
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening heeft op 17 januari 2017 vergaderd over de
uitgebrachte adviezen en opmerkingen, uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek. De
commissie verleende een gunstig advies mits de opmerkingen van de deputatie worden
gevolgd.
Het ontwerp GRUP wonen werd aangepast.
Regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2016 waarbij de WVI werd aangesteld als
ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wonen.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie van de
provincieraad van West-Vlaanderen op 8 oktober 2015.
De Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikel 2.2.13 en artikel 2.2.14.

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 over de milieueffectrapportage
over plannen en programma's.
De wet van 9 juli
bestuurshandelingen.

1991

houdende

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

de

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 117.
Met 9 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Martine DesmedtHuyghe, Herman Rombaut), 4 onthoudingen (Marc Wackenier, Philip Ameloot, Marnik
Vandenbroucke, Bart Coppein)
Besluit
Het ontwerp gemeentelijk RUP wonen, bestaande uit volgende drie deelplannen:
deelplan Alveringem bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
onteigeningsplan, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
deelplan Hoogstade bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
deelplan Izenberge bestaande uit een plan bestaande toestand,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

bestemmingsplan,

zoals opgemaakt door de intercommunale WVI, definitief te aanvaarden.
MILIEU
4. Schaderegeling - Project ALV04RM-Alveringem: RioManagement gronden 2DWA &
DWA Izenbergestraat.
Voorwerp en motivering
De besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.09.2016 en 27.06.2016
over de schaderegelingen in het kader van het Protocol Aquafin – Landbouworganisaties.
Het schrijven van Aquafin van 30 januari 2017 over de schaderegeling voor innemingen
016, 018-22 en 034, 036 van het project ALV04RM.
Het collegebesluit van 6 februari 2017 met de akkoordverklaring met de voorgestelde
schaderegeling voor een bedrag van € 2.942, uit te betalen aan Nico Decroos, Stavelestraat
6, 8691 Leisele. De uitbetaling van dit bedrag is de definitieve regeling van de door de
werken veroorzaakte schade.

Regelgeving
Het gemeentedecreet, de artikelen 42 en 43.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt de schaderegeling goed als dading zoals in art. 43 van het
gemeentedecreet omschreven.

De gewestelijk ontvanger wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht, om de
betalingen uit te voeren.
5. Toelage afkoppeling IBA
Voorwerp en motivering
Door het goedkeuren van het zoneringsplan moeten een aantal burgers hun eerder
geplaatste IBA afkoppelen. Het gemeentebestuur wil deze mensen een vergoeding geven
voor de bijkomende kosten die zij hebben gemaakt.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende vergoeding voor:
Burgers die verplicht hun IBA dienden af te koppelen wegens aankoppelen aan
drukpersleidingen kunnen beroep doen op een tussenkomst van de gemeente op basis van
onderstaande tarieven (geraamde kosten door IWVA).
Invulformulier opmaken voor de inwoners op basis van onderstaande. Rekenen vanaf de
afkoppeling tot aan de pompput. De aanvraag gebeurt via een formulier.
sleuf 40 cm breed
sleuf in aarde

2,64euro/m

sleuf in asfalt/beton

22,6euro/m

sleuf in losse bestrating

19,1euro/m

aankoop en plaatsen leiding dia 110

21euro/m

bochtstukken

17euro/st

Regelgeving
De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.
Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne.
Het definitief herzien zoneringsplan, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 18 december
2015.
Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Bart Coppein, Tom Sap,
Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 3 onthoudingen (Marc Wackenier, Philip
Ameloot, Marnik Vandenbroucke)
Besluit
De gemeenteraad keurt de toelage goed. Het college van burgemeester en schepenen zorgt
voor de uitvoering van het reglement.

NUTSVOORZIENINGEN
6. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur– en
nutswerken langs gemeentewegen
Voorwerp en motivering
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het
gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling
vergen continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in
het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag
naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (oa kwaliteitsvol herstel,
klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere
afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er
ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen
ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van
de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken
(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein
na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht
voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor
meldingen en klachten.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de
overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken
beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de
Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3
februari 2016 en 02 maart 2016.
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze
gemeente.
Regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135.
Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel
64, artikel 192.
Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 22 november 2001.

Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Bart Coppein, Tom Sap,
Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 3 onthoudingen (Marc Wackenier, Philip
Ameloot, Marnik Vandenbroucke)
Besluit
De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die
werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op
de gemeenteraad van 22 november 2001) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code
van toepassing wordt.
Dit besluit wordt opgestuurd aan:
• de bestendige deputatie van de provincieraad;
• de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
• de toezichthoudende overheid;
• de VVSG vzw.

Wouter Accou
gemeentesecretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

