GEMEENTERAAD
notulen
Zitting van 23 april 2020
Aanwezig:

Sylvie Thieren, voorzitter gemeenteraad
Gerard Liefooghe, burgemeester
Jacques Blanckaert, Kris Laleman, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, voorzitter BCSD
Gerda Butaye, Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre
Mouton, Ignace Decroos, Bart Coppein, Dries Decorte, Emma Breyne,
Bart Niville, Astrid Dewilde, Charlotte Vereecke, gemeenteraadsleden
Wouter Accou, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De zitting vindt plaats met gesloten deuren op basis van het burgemeesterbesluit van
20.03.2020. De raadsleden geven hun akkoord om de vergadering digitaal te laten
plaatsvinden. Minstens 2/3 van de raadsleden heeft zijn of haar akkoord gegeven.
De notulen van deze zitting beschouwen we als het zittingsverslag.
BESLOTEN
ORGANISATIE
GEMEENTERAAD
1. Besluit tot vergaderen in besloten zitting via iVoting
Voorwerp en motivering
Overal worden maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus
tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid.
De "social distancing"-maatregelen, opgelegd door de federale overheid, zijn nog minstens
van kracht tot en met 19 april 2020.
De gemeenteraad kan, met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze,
beslissen tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde.
De online toepassing eNotulen laat toe om vanop afstand te stemmen over agendapunten
via iVoting.
Voorstel om in zitting van 23 april 2020 alle agendapunten te behandelen via iVoting van
thuis uit. Debatteren en vragen stellen kan per mail, met alle raadsleden in cc, of via
annotaties in de mobiele toepassing.
Regelgeving
Artikel 28 §1 2° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Ministerieel besluit van 3 april 2020 over dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad beslist om, in kader van de opgelegde "social distancing"-maatregelen en
het beschermen van de gezondheid van de burger, te vergaderen in besloten vergadering.
De vergadering te laten doorgaan via de online toepassing eNotulen en te stemmen via
iVoting.
FINANCIËN
2. Overeenkomst tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de gemeente
Alveringem voor de jaren 2020 tot en met 2024 - kennisgeving
Voorwerp en motivering
Voor de opmaak van het kohier van de algemene gemeentebelasting wordt gebruik gemaakt
van gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiertoe stuurde de KSZ ons
de overeenkomst nr 20/064. Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan
de gemeente, van de inwoners die, omwille van hun socialezekerheidsstatuut (of dat van hun
rechthebbenden), recht hebben op één of ander voordeel binnen of buiten de sociale
zekerheid, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van aanvullende rechten
vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 28 februari 2019.
De gemeenteraadsleden moeten op de hoogte gebracht worden van deze overeenkomst.
Regelgeving
Besluit van de gemeenteraad dd. 28 februari 2019 houdende vaststelling van de algemene
gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025.
Beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Artikel 40, § 3, decreet lokaal bestuur.
Met 16 stemmen voor (Sylvie Thieren, Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Kris Laleman,
Johan Albrecht, Karolien Avonture, Gerda Butaye, Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke,
Jean-Pierre Mouton, Ignace Decroos, Bart Coppein, Dries Decorte, Emma Breyne, Astrid
Dewilde, Charlotte Vereecke), 1 niet gestemd (Bart Niville)
Besluit
De gemeenteraadsleden nemen kennis van de overeenkomst.
Afschrift van deze beslissing samen met de ondertekende overeenkomst aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toe te sturen.
INFORMATICA
3. Goedkeuring beleidsplan informatieveiligheid
Voorwerp en motivering
Om te voldoen aan de verplichtingen van de privacywet en algemene verordening
gegevensbescherming moeten de lokale besturen bepaalde beschermingsmaatregelen
nemen en over een aantal documenten beschikken, o.a. informatieveiligheidsplan,
verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten, ...
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Secure Data werd aangesteld voor het begeleidingstraject informatieveilgheid en GDPR.
Het beleidsplan informatieveiligheid voor het lokaal bestuur Alveringem (gemeente en
OCMW) werd door hen opgemaakt en voorgelegd.
Regelgeving
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens (privacywet).
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het beleidsplan informatieveiligheid voor het lokaal bestuur Alveringem wordt goedgekeurd.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Algemene vergadering van Zefier op 11 juni 2020 - Vaststelling mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het emailbericht van 16 maart 2020 inzake uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van Zefier van donderdag 11 juni 2020 om 14 u. in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te
Leuven, en inzake het verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de
dagorde van deze vergadering voorkomende punten over:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort (rekeningsector) gebeurt
7. Volmacht
Het digitaal jaarverslag kan je raadplegen via https://www.jaarverslag.zefier.be/2019.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 40 over de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 388 tem 473
over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
De statuten van de cvba Zefier meer bepaald de artikelen 26, 27 en 28.
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De beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 betreft de aanstelling van Ignace
Decroos als volmachtdrager en Johan Albrecht als plaatsvervangend volmachtdrager, op de
algemene vergaderingen van Zefier voor de legislatuur 2019-2024.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de gewone algemene
vergadering van Zefier van donderdag 11 juni 2020 om 14 u., te weten volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort (rekeningsector) gebeurt
7. Volmacht
De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Zefier van donderdag 11 juni 2020 om 14 u., wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan Zefier via het emailadres info@zefier.be.
5. Algemene vergadering van IWVA op 19 mei 2020 - Vaststelling mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven van 17 maart 2020 van de IWVA inzake uitnodiging tot de
algemene vergadering van dinsdag 19 mei 2020 om 19 u. in het gemeentehuis van Koksijde,
Zeelaan 303, en inzake het verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op
de dagorde van deze vergadering voorkomende punten over:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2019
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Benoeming bestuurder
Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 40 over de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 388 tem 473 over de
intergemeentelijke samenwerking.
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De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 inzake de aanstelling van Karolien
Avonture als vertegenwoordiger, en Sylvie Thieren als tweede vertegenwoordiger, op de
(buitengewone) algemene vergaderingen van de IWVA voor de legislatuur 2019-2024.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de algemene vergadering
van de IWVA op dinsdag 19 mei 2020 om 19 u., te weten volgende punten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2019
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Benoeming bestuurder
De 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 algemene vergadering van de IWVA van 19 mei 2020 om 19 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. Algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest op 23 juni 2020 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.
Het aangetekend schrijven van 27 maart 2020 inzake uitnodiging tot de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest van dinsdag 23 juni 2020 om 18 u.
in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem, en inzake het verzoek tot het innemen
van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende
punten.
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni
2019) om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met
postcode 9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar
aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan
akte genomen werd op de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11
(Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door
overneming overgemaakt.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en
plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:


De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van
Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato
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van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas,
Publi-T en Publigas.


De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde
partiële splitsing door overneming.



Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31
december 2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd
zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald
aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers
van 31 december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze
werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige
cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari
2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch
van kracht wordt.
Aangezien we momenteel geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, staat tot
op heden niet vast onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Door de huidige federale richtlijnen, de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur rond het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke
evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het
houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk zou blijken.
Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 40 over de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 388 tem 473 over de
intergemeentelijke samenwerking.
De beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 inzake de aanstelling van Dries
Decorte als vertegenwoordiger, en Johan Albrecht als plaatsvervangend vertegenwoordiger,
op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Gaselwest voor de legislatuur 20192024.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op dinsdag 23 juni
2020 om 18 u., te weten volgende punten:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar
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2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8
en 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder
verslag van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art.
12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en
van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art.
12:63 WVV) met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële
splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
5.3 Goedkeuring van:
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad
Deinze, postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden en dit op basis van een balans afgesloten
op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis
van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december
2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31
december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de
partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening
van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven en desgevallend de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van
het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te
stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te
splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020,
berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en
de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale
controle van de cijfers per 31 december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële
splitsing in de meest brede zin.
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5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig
agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen.
6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8. Statutaire benoemingen.
9. Benoeming van een commissaris.
10. Statutaire mededelingen.
Akkoord te gaan met het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake de overgang
van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
In geval van schriftelijke algemene vergadering
Akkoord te gaan met elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend
akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de
notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
In geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
7. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- herwerken van het algemeen politiereglement
Voorwerp en motivering
Het algemeen reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
dateert van 24 maart 2016 en werd verschillende keren aangepast. Om een duidelijker
overzicht te verkrijgen werd dit reglement volledig nagezien en administratief aangepast
waar nodig.
Bovendien werden, in overleg met de politie, nog een aantal wijzigingen aangebracht:


Schrappen van het artikel waarin bepaald wordt waar er 70 km/uur mag worden
gereden. Dit is nu de standaard toegelaten snelheid.



Invoeren van tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Stavelestraat, uitgezonderd
plaatselijk verkeer.



De Foortstraat 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 Lindestraat en de N364. Invoeren van tonnagebeperking tot 3,5 ton.
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Schrappen van het afbakenen van de schoolomgeving in Gijverinkhove.



Invoeren van verbod tot stilstaan en parkeren, uitgezonderd ceremoniewagens, in
Dorp te Alveringem aan de voorzijde van de kerk, kant kerkhofmuur.



Schrappen van beperkte parkeertijd ter hoogte van 'bij Vera' in Izenberge.



Schrappen van de parkeerplaats voor een bus in de Schooldreef. Deze wordt niet
meer gebruikt en is nu een gewone parkeerplaats.



Schrappen van de parkeerplaats in Hoogstade voor een ambulance. Dit was voor
een bewoner die beroepsmatig ambulancier was. Hij woont daar nu niet meer.



Aanpassing parkeerzones in de Izenbergestraat ten gevolge van de gewijzigde
situatie na de werken.

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 houdende 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.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40§3, art. 286 §1 en 287 en 288.
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, 25 oktober 2018, 28 maart 2019 en 25 april
2019.
Tussenkomsten
Tussenkomst Jean-Pierre Mouton: "Deze opmerkingen hebben betrekking tot artikel 21.1:
verbod tot stilstaan en parkeren, uitgezonderd ceremoniewagens aan de voorzijde van de
kerk te Alveringem.
Momenteel is er dankzij de coronacrisis ondanks dit tijdelijk verbod geen probleem om te
parkeren. Als alle handelszaken terug open zijn zal er wel een probleem zijn als ongeveer 15
parkeerplaatsen wegvallen. Dit probleem zal zich dan ook laten voelen in gans het dorp. Het
sterke punt van de handelszaken is nu net dat het mogelijk is om kortbij te parkeren. Er is
tevens geen contact genomen met de winkels en horeca die zich aan deze kant van de kerk
bevinden; democratie en inspraak is in deze terug ver te zoeken. Er zijn verschillende
bewoners aan de deze voorkant van de kerk die nu hun wagens dankzij onderlinge
afspraken voor hun huis kunnen plaatsen, dit zal dan ook volledig vervallen.
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Momenteel is er een tijdelijk verkeersverbod wegens de omleiding; het berijdbaar gedeelte
van de straat is nu dus ook veel breder, en de snelheid is nu ook toegenomen. Als er aan
beide kanten geparkeerd wordt is de snelheid afgeremd en is het veel veiliger.
Om deze reden keur ik dan ook dit punt niet goed, vriendelijke groeten, Mouton Jean-Pierre"
Tussenkomst Gerard Liefooghe: "Beste allen, dit voorstel van beslissing is ingegeven door
de wens om het openbaar domein kwalitatief op te waarderen. Gedurende de omleiding
hebben we gezien hoe het dorp een open uitnodigend karakter kreeg door de westkant van
de kerkhofmuur parkeervrij te laten. We hebben SPOORKIN gevraagd om via de anonieme
teller na te gaan of het verkeer daardoor versnelde, maar ze konden die nergens verborgen
ophangen wegens geen palen. Daarop hebben ze visuele controles gedaan en besloten dat
dit geen invloed had op de snelheid waarbij ze argumenteerden dat dit logisch was, gezien
de afstand tussen de twee kruispunten PUTSTRAAT/KAATSPELSTRAAT en DORP/SINTRIJKERSSTRAAT versnelling niet toeliet. De parkeervrije afstand is 48 m wat overeenkomt
met een vermindering van het aantal parkeerplaatsen van 8. Ik vind het belangrijk om de
visie, de motivatie, de aanpak en de gevolgen namens het college weer te geven om dit punt
te verduidelijken. Mvg g liefooghe, namens het college"
Tussenkomst Astrid Dewilde: "Zelfs al zou het doorgaand verkeer niet sneller gaan rijden
(wat ik betwijfel), blijft het probleem dat de 8 parkeerplaatsen een wezenlijk verschil maken
voor de handelszaken/zelfstandigen rond de kerk. Voor hen is parkeerplaats voor hun deur
zeer belangrijk. Ik zie ook geen alternatieve parkeerruimte vrijkomen? Mvg Astrid Dewilde"
Met 10 stemmen voor (Sylvie Thieren, Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Kris Laleman,
Johan Albrecht, Karolien Avonture, Gerda Butaye, Ignace Decroos, Dries Decorte, Charlotte
Vereecke), 7 stemmen tegen (Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton,
Bart Coppein, Emma Breyne, Bart Niville, Astrid Dewilde)
Besluit
Het bestaande reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen wordt
opgegeven.
De gemeenteraad stelt het aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op
de gemeentewegen als volgt vast:
HOOFDSTUK 1 : MAATREGELEN WAARVAN DE BEKENDMAKING GEBEURT DOOR
MIDDEL VAN VERKEERSBORDEN.
Afdeling 1 : Maatregelen betreffende de voorrang
Artikel 1 :
Aan navolgende wegen wordt voorrang verleend ten opzichte van alle erop uitkomende
zijwegen:


Izenbergestraat (ondergeschikt aan de gewestweg N8)



Beauvoordestraat (ondergeschikt aan de Izenbergestraat)



Dorp (ondergeschikt aan de gewestweg N319)



Groenestraat (ondergeschikt aan de Izenbergestraat en de gewestweg N364)



Hoogstraat (ondergeschikt aan de gewestweg N319 en de Putstraat)



Lampernissesteenweg (ondergeschikt aan de gewestweg N319)



Beverenstraat (ondergeschikt aan de gewestweg N364)



Lindestraat (ondergeschikt aan de gewestweg N8 en de Kallestraat)
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Lostraat vanaf de Groenestraat tot aan Franse Grens (ondergeschikt aan de
Groenestraat en de Beverenstraat)



Waaienburgstraat



Zwanestraat



Hoekjesstraat (tussen de Zwanestraat en de Eversamstraat)



Eversamstraat



Grensstraat (ondergeschikt aan de Kallestraat N364 en de Bergenstraat N364)



Houtemstraat



Stationsplein : stuk tussen de Houtemstraat en de Izenbergestraat (ondergeschikt
aan de Izenbergestraat)



Hoge Seine (ondergeschikt aan de Grensstraat en de Roesbruggestraat N364)



Putstraat



Ijzerstraat (ondergeschikt aan de Lindestraat en de gewestweg N364)



Krombekestraat (ondergeschikt aan de Ijzerstraat, de Zwanestraat)



Schooldreef (ondergeschikt aan de N319 en de Hoogstraat)

Artikel 1.1 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden B15 op
de hoofdwegen en B1 op alle erop uitkomende wegen, behalve:


kruispunt Veurnestraat met Lostraat (zijde Leisele)



kruispunt Ijzerstraat met Lindestraat (beide zijden)



het kruispunt van de Lostraat met de Beverenstraat (beide zijden)



het kruispunt Eikhoek - Eikhoek (doodlopend stuk)



het kruispunt Oude Molenstraat – Izenbergestraat (einde fietspad Oude Molenstraat)

Op deze plaatsen wordt het verkeersbord B5 opgesteld.
Aan de verkeersborden B1 en B5 worden respectievelijk omgekeerde driehoeken en
stopstrepen op het wegdek aangebracht zoals voorzien in artikel 76-2 en 76-1 van het
algemeen verkeersreglement. Waar nodig wordt onder het verkeersbord B15 een onderbord
aangebracht dat het tracé van de hoofdweg aanduidt.
Artikel 1.2 :
Op het kruispunt van de Izenbergestraat met de gewestweg N8 wordt de voorrang geregeld
met driekleurige verkeerslichten zoals bepaald in artikel 61.1.1° van het algemeen
verkeersreglement.
Bij defect aan deze driekleurige verkeerslichten heeft het verkeer op de gewestweg N8
voorrang op het verkeer komende van de Izenbergestraat door het verkeersbord B5.
Artikel 2 :
Op onderstaande plaatsen is een wegversmalling aangebracht.
Artikel 2.1 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat ter hoogte van de woning 78
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
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in de richting van Leisele voorrang heeft op het verkeer rijdende in de richting van
Izenberge.


Groenestraat ter hoogte van de woning 35 A
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Izenberge voorrang heeft op het verkeer dat rijdt in de richting van
Gijverinkhove.



Groenestraat ter hoogte van de woning 37
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Gijverinkhove voorrang heeft op het verkeer dat rijdt in de richting
van Izenberge.

Artikel 2.2 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat ter hoogte van de woning 65
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Izenberge voorrang heeft op het verkeer rijdende in de richting van
Leisele.



Stationsplein ter hoogte van het kruispunt met de Veurnestraat
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Houtem voorrang heeft op het verkeer rijdende in de richting van
Leisele.



Beverenstraat ter hoogte van de woning 72
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Beveren voorrang heeft op het verkeer rijdende in de richting van
Leisele.

Artikel 2.3 : Deelgemeente Stavele


Krombekestraat ter hoogte van het kruispunt met de Hondschootestraat
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer rijdende
in de richting van Krombeke voorrang heeft op het verkeer rijdende in de richting van
Stavele.

Artikel 2.4 : Deelgemeente Alveringem


Oude Fortemstraat, in het begin en einde van de straat
Op deze plaatsen wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer dat de
straat in dient te rijden voorrang heeft op het verkeer dat de straat uit dient te rijden.

Artikel 2.5 :
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden B19 en B21 betreffende de
voorrang en de verkeersborden A7b en A7c betreffende de versmalling van de weg.
Afdeling 2 : VERBODSMAATREGELEN
Artikel 3 :
Op de onderstaande wegen of gedeelten van wegen is het éénrichtingsverkeer ingesteld
voor iedere bestuurder.
Artikel 3.1 : Deelgemeente Alveringem


Domein ‘Hof van Wyckhuize’: verboden vanaf de ingang gelegen aan de westzijde
van het domein tot aan de ingangspoort

Artikel 3.2 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4 :

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 32 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4822-2132-4095-5286.

Op de onderstaande wegen of gedeelten van wegen is het éénrichtingsverkeer ingesteld
voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers.
Artikel 4.1 : Deelgemeente Alveringem


Dorp: verboden vanaf het kruispunt met de Putstraat in de rijrichting naar de
Lovoetweg tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat

Artikel 4.2 : Deelgemeente Hoogstade


Hostede: volledig

Artikel 4.3 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19, indien
nodig D1 en de borden M 2 en M 4.
Artikel 5 :
Op de onderstaande wegen of gedeelten van wegen is het éénrichtingsverkeer ingesteld
voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A.
Artikel 5.1 : Deelgemeente Izenberge


Sint-Mildredaplein: verboden vanaf de Groenestraat nummer 4 tot Groenestraat
woning nummer 6 (tegenwijzerzin)

Artikel 5.2 : Deelgemeente Leisele


Leiseledorp: verboden vanaf woning nummer 8 rijdende in de richting van de school
tot kruispunt met de Izenbergestraat



Veurnestraat: verboden vanaf nummer 14 tot kruispunt met het Stationsplein

Artikel 5.3 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19, indien
nodig D1 en de borden M 3 en M 5.
Artikel 6 :
Tot de volgende wegen is de toegang verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
Artikel 6.1 : Deelgemeente Alveringem


Oude Fortemstraat tussen Dorp en Oerenstraat



Eendenkotstraat (volledig)

Artikel 6.2 : Deelgemeente Stavele


De verbindingsweg tussen de Roggestraat en de Hoekjesstraat, genaamd Oude
Krombekestraat



Krombekestraat vanaf het kruispunt met de Hondspootstraat tot aan de Ijzerstraat



Abeelestraat (volledig)



Molendreef (volledig)

Artikel 6.3 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C3, aangevuld met
een onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen‘.
Artikel 7 :
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Op navolgende wegen is de toegang in beide richtingen verboden voor iedere bestuurder,
uitgezonderd fietsers.
Artikel 7.1 : Deelgemeente Alveringem


Appelstraat: vanaf nummer 1 tot en met nummer 8



Appelstraat: vanaf de parking aan het petanqueplein tot aan de woning gelegen SintRijkersstraat 37



Schooldreef: verbindingsweg van de Schooldreef naar de Nieuwstraat (woning 48)



Dorp: verbindingsweg van het Dorp naar het Cyriel Verschaeveplein

Artikel 7.2 : Deelgemeente Beveren


Kleine Sint-Omaarstraat

Artikel 7.3 : Deelgemeente Stavele


nieuw fietspad vanaf de Westsluisstraat tot aan de Haringbeek

Artikel 7.4 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 met onderbord
‘uitgezonderd fietsers’, zijnde M2.
Artikel 8 :
Op navolgende wegen is de toegang in beide richtingen verboden voor iedere bestuurder,
uitgezonderd fietsers en bromfietsers.
Artikel 8.1 : Deelgemeente Beveren


Binneweg: doorsteek van de Binneweg naar de Roesbruggestraat, rechts van de
woning nummer 6

Artikel 8.2 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 met onderbord
‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers’.
Artikel 9 :
Op onderstaande wegen is de toegang verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd de
schoolbussen en plaatselijk verkeer.
Artikel 9.1 : Deelgemeente Gijverinkhove


Lostraat: vanaf het kruispunt met de Bellestraat tot en met de woning gelegen
Weegschede 54

Artikel 9.2 :
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord C3 met
onderbord ‘uitgezonderd schoolbussen en plaatselijk verkeer’.
Artikel 10 :
Op onderstaande wegen of gedeelten van wegen is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per
uur.
Artikel 10.1 : Deelgemeente Alveringem


Westover: gedeelte van de weg vanaf kruispunt Westover - Westover tot aan de
voetbrug ‘Stock Minipri’



Oerenstraat: tussen de Landbouwersstraat (Veurne) en Westover

Artikel 10.2 :
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Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de verkeersborden C43 en
C45.
Artikel 11 :
Op onderstaande wegen of gedeelten van wegen is de snelheid beperkt tot 50 kilometer per
uur.
Artikel 11.1 : Deelgemeente Leisele


Lostraat: vanaf woning nummer 6 tot aan de Franse grens

Artikel 11.2 : Deelgemeente Gijverinkhove


Bellestraat: van woning nummer 17 tot woning nummer 27



Lostraat: vanaf de Bellestraat tot aan de bebouwde kom (Weegschede)

Artikel 11.3 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de verkeersborden C43 en
C45.
Artikel 12 :
De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor de bestuurders van voertuigen,
uitgezonderd plaatselijk verkeer of landbouwvoertuigen, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan het aangeduide.
Artikel 12.1 : Deelgemeente Alveringem


Steendamstraat: volledig - maximum 3,5 ton



Groenedreef: volledig - maximum 3,5 ton



Kwellemolenstraat: tussen de Sint-Rijkersstraat en de Oerenstraat – maximum 3,5
ton



Noord-Ossenaerstraat: volledig - maximum 3,5 ton



Burgmolenstraat: volledig – maximum 3,5 ton



Eikhoek: volledig – maximum 3,5 ton



Collaertshillestraat: volledig – maximum 3,5 ton



Klarewel: tussen Burgweg (Lo-Reninge) en Lindemolen – maximum 3,5 ton



Lindemolen: volledig – maximum 3,5 ton



Burgdreef: volledig – maximum 3,5 ton



Dolfijnstraat: volledig – maximum 3,5 ton



Papestraat: volledig – maximum 3,5 ton



Zomerweg: volledig – maximum 3,5 ton



Wijdouwbeekstraat: volledig – maximum 3,5 ton



Oerenstraat: volledig – maximum 3,5 ton

Artikel 12.2 : Deelgemeente Izenberge


Bampoelstraat: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Kazernestraat: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Oude Molenstraat: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)
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Stavelestraat: tussen Reningheersdijk (Veurne) en de Turfweg – maximum 3,5 ton
(uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Turfweg: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)

Artikel 12.3 : Deelgemeente Leisele


Veurnestraat: vanaf kruispunt met Stationsplein tot aan kruispunt met de Lostraat –
maximum 3,5 ton



Leiseledorp: volledig – maximum 3,5 ton



Izenbergestraat: vanaf het kruispunt met de Kerselaarstraat tot aan het dorp –
maximum 5 ton



Beverenstraat: vanaf het kruispunt met de Kerselaarstraat tot aan het dorp –
maximum 5 ton



Stavelestraat: volledig – maximum 3,5 ton

Artikel 12.4 : Deelgemeente Gijverinkhove


Weegschede: tussen het centrum en de Elzendammestraat – maximum 3,5 ton
(uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Elzendammestraat: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Clepstraat: volledig – maximum 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen)



Ekestraat: volledig – maximum 3,5 ton



Neerloopstraat: volledig – maximum 3,5 ton



Jokweg: volledig – maximum 3,5 ton

Artikel 12.5 : Deelgemeente Beveren


Grensstraat: vanaf kruispunt Hoge Seine tot het kruispunt met de Bergenstraat maximum 10 ton



Casselstraat: vanaf woning nummer 4 tot aan woning nummer 14 - maximum 10 ton



Zuidstraat: volledig – maximum 3,5 ton



Foortstraat: volledig – maximum 3,5 ton

Artikel 12.6 : Deelgemeente Hoogstade


Gapaard: verbindingsstuk tussen de N364 en de N8 aan de woningen 3 tot 8 –
maximum 3,5 ton

Artikel 12.7 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C21 met vermelding
van de tonnenmaat, aangevuld met het onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen’.
Afdeling 3 : GEBODS- EN AANWIJZINGSBORDEN
Artikel 13 :
Afbakening bebouwde kom
Artikel 13.1 : Deelgemeente Alveringem


Lindemolen: ter hoogte van huisnummer 3



Westover: ter hoogte van huisnummer 3
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Oerenstraat: ter hoogte van huisnummer 14



Kwellemolenstraat: ter hoogte van huisnummer 2

Artikel 13.2 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: ter hoogte van huisnummer 76



Izenbergestraat: ter hoogte van huisnummer 138



Beauvoordestraat: ter hoogte van huisnummer 10



Groenestraat: ter hoogte van huisnummer 44

Artikel 13.3 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat: ter hoogte van huisnummer 65



Veurnestraat: ter hoogte van huisnummer 28



Houtemstraat: net voor het kruispunt met de Veurnestraat rijdende in de richting van
Leisele centrum



Beverenstraat: ter hoogte van huisnummer 74

Artikel 13.4 : Deelgemeente Gijverinkhove


Weegschede: ter hoogte van huisnummer 30



Weegschede: ter hoogte van huisnummer 53



Weegschede: net voor het kruispunt met de Kasteeldreef rijdende in de richting van
Izenberge

Artikel 13.5 : Deelgemeente Beveren


Hondschootestraat: ter hoogte van huisnummer 29

Artikel 13.6 : Deelgemeente Stavele


Zwanestraat: ter hoogte van de overgang met de Hoekjesstraat



Krombekestraat: ter hoogte van huisnummer 93



Ijzerstraat: net voor de brug over de Ijzer rijdende in de richting van Stavele



Westsluisstraat: ter hoogte van de achterzijde van de woning 2a

Artikel 13.7 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de verkeersborden F1 en
F3.
Artikel 14 :
Afbakening schoolomgevingen
Artikel 14.1 : Deelgemeente Alveringem


Gemeenteschool (Nieuwstraat):
o Schooldreef: vanaf het kruispunt Nieuwstraat tot aan het kruispunt met de
Hoogstraat
o Oerenstraat: vanaf kruispunt Nieuwstraat - 10 meter in de straat



Vrije Basisschool (Hoogstraat):
o Hoogstraat: vanaf woning nummer 13 tot aan het kruispunt met de
Schooldreef

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 32 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4822-2132-4095-5286.

Artikel 14.2 : Deelgemeente Izenberge


Vrije Basisschool (Groenestraat):
o Groenestraat: vanaf woning nummer 6 tot en met woning nummer 36
o Pastorijdreef: vanaf kruispunt met de Groenestraat tot en met woning nummer
3

Artikel 14.3 : Deelgemeente Leisele


Vrije Basisschool (Leiseledorp):
o Veurnestraat: vanaf kruispunt Stationsplein tot aan de woning nummer 14

Artikel 14.4 : Deelgemeente Stavele


Gemeenteschool (Ijzerstraat):
o Ijzerstraat: vanaf kruispunt met de Krombekestraat tot aan de woning nummer
21
o Alexis Decarneplein: volledig



Vrije Basisschool (Zwanestraat):
o Zwanestraat: vanaf woning nummer 1 tot aan woning nummer 48

Artikel 14.5 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden F4a A23 en F4b op het einde.
Artikel 15 :
Afbakening woonerven
Artikel 15.1 : Deelgemeente Alveringem


Putplein: volledig



Cyriel Verschaeveplein: volledig



Knibbehoek: volledig



Fortem: vanaf woning nummer 38 tot woning nummer 47

Artikel 15.2 : Deelgemeente Leisele


Stationsplein: doodlopend gedeelte van de weg met inrit tussen de woningen 17 en
34



Leiseledorp: weg met éénrichtingsverkeer achter de kerk



Izenbergestraat: ‘stuk achter Den Appel’ van nummer 24 tot 28

Artikel 15.3 : Deelgemeente Beveren


Kallebeekweg: volledig

Artikel 15.4 : Deelgemeente Stavele


Krombekestraat: vanaf woning nummer 1 tot woning nummer 63

Artikel 15.5 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de borden F12a en F12b.
Artikel 16 :
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Op navolgende wegen is het verkeer enkel toegelaten voor voetgangers en fietsers.
Artikel 16.1 : Deelgemeente Alveringem


Lovoetweg: vanaf woning nummer 8 tot op het einde van de weg



Doorsteek van de Knibbehoek naar de Lovoetweg



Doorsteek van het Putplein naar de Lovoetweg (twee maal)



Doorsteek van het domein Wyckhuize naar de Appelstraat

Artikel 16.2 : deelgemeente Leisele


Doorsteek van het Stationsplein naar Leiseledorp langs het speelplein

Artikel 16.3 : deelgemeente Izenberge


Oude Molenstraat: tussen de Beauvoordestraat en de Izenbergestraat

Artikel 16.4 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F99a en F101a met
daarop afgebeeld een voetganger en een fietser.
Artikel 17 :
Op navolgende wegen is het verkeer enkel toegelaten voor voetgangers, fietsers, landbouw
en ruiters.
Artikel 17.1 : deelgemeente Stavele


Eversamstraat: gedeelte vanaf Eversamhoeve naar het grondgebied van Vleteren

Artikel 17.2 :
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met de verkeersborden F99c en F101c met als
opschrift een ruiter, een tractor, een voetganger en een fietser.
Artikel 18 :
Op navolgende wegen wordt een fietspad aangeduid.
Artikel 18.1 : Deelgemeente Alveringem


Izenbergestraat: tussen de N8 en het grondgebied Izenberge aan weerszijden van de
weg

Artikel 18.2 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: tussen grondgebied Alveringem en de Oude Molenstraat aan
weerszijden van de weg



Izenbergestraat: tussen de Oude Molenstraat en de Beauvoordestraat aan de zijde
van de even huisnummers



Beauvoordestraat: tussen de Oude Molenstraat en het grondgebied Veurne aan de
rechterzijde van de weg rijdende naar Beauvoorde
Dit betreft een fietspad voorzien voor de fietsers rijdende in beide richtingen.

Artikel 18.3 :
Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord D7.
Afdeling 4 : MAATREGELEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN PARKEREN
Artikel 19 :
Het stelsel beurtelings parkeren wordt ingevoerd op de onderstaande wegen en op de neven
vermelde plaatsen.
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Artikel 19.1 : Deelgemeente Alveringem


Kaatsspelstraat: vanaf de Putstraat tot aan de doorgang naar de Appelstraat

Artikel 19.2 : Deelgemeente Leisele


Beverenstraat: vanaf woning nummer 8 tot woning nummer 34 en van woning
nummer 3 tot woning nummer 21

Artikel 19.3 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E5 en
E7 en de daarbij horende pijlen.
Artikel 20 :
Verbod tot stilstaan en parkeren
Artikel 20.1 : Deelgemeente Alveringem


Kaatsspelstraat: vanaf de doorsteek naar de Appelstraat tot het einde van de straat
en dit aan de zijde met de pare huisnummers

Artikel 20.2 : Deelgemeente Hoogstade


Hostede: volledig

Artikel 20.3 : Deelgemeente Gijverinkhove


Bellestraat: ter hoogte van de woning 28A – 28B – 28C

Artikel 20.4 : Deelgemeente Beveren


Casselstraat: ter hoogte van de woningen 2, 3, 4 en 5



Grensstraat: eerste 200 meter vertrekkende van uit de Bergenstraat, rechterzijde van
de weg



Sint-Brigidaplein: inrit naar de kerk, rechterzijde vanaf de Roesbruggestraat tot aan
de ingang van de kerk

Artikel 20.5 :
Dit verbod wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E3 en de daarbij
horende pijlen.
Artikel 21 :
Verbod tot stilstaan en parkeren, uitgezonderd ceremoniewagens
Artikel 21.1 : Deelgemeente Alveringem


Dorp: voorzijde van de kerk, tussen woning 10 en 21, aan de kant van de
kerkhofmuur

Artikel 21.2 :
Dit verbod wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E3, bijhorende pijlen en
met onderbord ‘uitgezonderd ceremoniewagens’.
Artikel 22 :
Op navolgende zone is het parkeren verboden.
Artikel 22.1 : Deelgemeente Leisele


Leiseledorp: ter hoogte van de woningen 1a tot 1d

Artikel 22.2 :
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Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van de zoneborden voor
verboden parkeren.
Artikel 23 :
Op onderstaande plaatsen worden parkeerzones ingesteld.
Artikel 23.1 : Deelgemeente Alveringem


Fortem: achter het Brouwerijmuseum

Artikel 23.2 : Deelgemeente Hoogstade


Brouwerijstraat: op het militair kerkhof



Pastoor Copinplein: volledig

Artikel 23.3 : Deelgemeente Leisele


Leiseledorp: vanaf woning nummer 21 tot 33 en van woning 1 tot 6 aan de zijde van
de kerk

Artikel 23.4 : Deelgemeente Beveren


Sint-Brigidaplein: ter hoogte van de kerk aan de kant van de feestzaal

Artikel 23.5 : Deelgemeente Stavele


Eversamstraat: ter hoogte van Eversambos



Zwanestraat: tussen de school en einde bebouwde kom



Ijzerstraat: aan weerszijden van huisnummer 1



Alexis Decarneplein: ter hoogte van de gemeentezaal

Artikel 23.6 :
Deze maatregel wordt aangeduid door middel van het verkeersbord E9a.
Artikel 24 :
Beperkte parkeertijd maximum 15 minuten, over een afstand van 20 meter, op de voorziene
parkeerplaatsen
Artikel 24.1 : Deelgemeente Alveringem


Dorp: ter hoogte van huisnummer 8 (bakkerij Decreton)

Artikel 24.2 :
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersbord E9a, met onderbord
‘Max 15 minuten tussen 08 en 19 uur’.
Artikel 25 :
Beperkte parkeertijd maximum 15 minuten, over een afstand van 20 meter, op de rijbaan en
niet op het voetpad
Artikel 25.1 : Deelgemeente Leisele


Beverenstraat: ter hoogte van huisnummer 6-8 (beenhouwerij)

Artikel 25.2 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van verkeersbord E9g, met
onderbord ‘Max 15 minuten tussen 08 en 19 uur’.
Artikel 26 :
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Beperkte parkeertijd maximum 30 minuten, over een afstand van 20 meter, op de voorziene
parkeerstrook
Artikel 26.1 : Deelgemeente Alveringem


Kaatsspelstraat: ter hoogte van woning nummer 15 (dokter Verrue)

Artikel 26.2 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat: ter hoogte van huisnummer 11 (frituur)

Artikel 26.3 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van verkeersbord E9a, met
onderbord ‘Max 30 minuten’ en bijhorende pijl.
Artikel 27 :
Beperkte parkeertijd maximum 60 minuten, over een afstand van 20 meter, op de voorziene
parkeerstrook, uitgezonderd op zondag
Artikel 27.1 : Deelgemeente Izenberge


Groenestraat: ter hoogte van woning nummer 10 (kapsalon)

Artikel 27.2 :
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van verkeersbord E9a, met
onderbord ‘Max 60 minuten, uitgezonderd op zondag’ en bijhorende pijl.
Artikel 28 :
Op onderstaande plaatsen worden parkeerruimten voorbehouden voor voertuigen die
gebruikt worden door mindervaliden.
Artikel 28.1 : Deelgemeente Alveringem


Domein Wyckhuize: 1 plaats



Dorp ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat: 1 plaats



Dorp ter hoogte van huisnummer 44: 1 plaats



Westover ter hoogte van de ingang van de Stock Minipri: 1 plaats



Kaatsspelstraat ter hoogte van huisnummer 15: 1 plaats



Oerenstraat ter hoogte van de ingang van het voetbalterrein: 2 plaatsen

Artikel 28.2 : Deelgemeente Hoogstade


Kerkstraat ter hoogte van de kerk: 1 plaats



Kerkstraat ter hoogte van de feestzaal: 1 plaats

Artikel 28.3 : Deelgemeente Izenberge


Sint-Mildredaplein ter hoogte van de ingang van de kerk: 1 plaats



Groenestraat ter hoogte van de Brikkerij (huisnummer 35): 1 plaats



Izenbergestraat ter hoogte van de kapel: 1 plaats

Artikel 28.4 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat ter hoogte van de feestzaal aan de overzijde van de weg: 1 plaats



Leiseledorp ter hoogte van de kiosk: 1 plaats



Leiseledorp ter hoogte van café ‘De Vette Os’: 1 plaats
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Artikel 28.5 : Deelgemeente Gijverinkhove


Weegschede ter hoogte van de feestzaal: 1 plaats



Weegschede ter hoogte van de kerk: 1 plaats

Artikel 28.6 : Deelgemeente Beveren


Sint-Brigidaplein ter hoogte van de feestzaal: 1 plaats



Sint-Brigidaplein ter hoogte van de kerk: 1 plaats

Artikel 28.7 : Deelgemeente Stavele


Ijzerstraat ter hoogte van huisnummer 1: 2 plaatsen



Alexis Decarneplein ter hoogte van de gemeentezaal: 1 plaats



Zwanestraat ter hoogte van de school: 1 plaats

Artikel 28.8 :
Deze maatregel zal worden aangeduid door het verkeersteken E9a met onderbord waarop
het pictogram van de mindervalide is afgebeeld.
Artikel 29:
Parkeerplaats voor elektrische voertuigen – maximum drie uur
Artikel 29.1 : Deelgemeente Alveringem


Schooldreef ter hoogte van WZC ’t Hoge: 2 plaatsen

Artikel 29.2 :
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E9a met het
symbool van een stekker en het onderbord ‘Max drie uur’.
HOOFDSTUK 2 : MAATREGELEN WAARVAN DE BEKENDMAKING GEBEURT DOOR
MIDDEL VAN WEGMARKERINGEN :
Afdeling 1 : STREPEN IN DE LANGSRICHTING:
Artikel 30 :
De rijbaan van onderstaande wegen of gedeelten van wegen wordt ingedeeld in twee
rijstroken, bij middel van onderbroken witte strepen en een doorlopende witte streep in de
gevaarlijke bochten.
Artikel 30.1 : Deelgemeente Alveringem


Izenbergestraat: vanaf kruispunt met de N8 tot aan de grens met deelgemeente
Izenberge



Lindemolen: vanaf kruispunt Putstraat tot kruispunt met de Klarewal



Kruispunt Oerenstraat - Oude Fortemstraat

Artikel 30.2 : Deelgemeente Hoogstade


Westhoek: stuk tussen de Hoogstadestraat en de woning met huisnummer 1



Lindestraat: vanaf de grens met deelgemeente Beveren tot aan de N8

Artikel 30.3 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: vanaf de grens met deelgemeente Alveringem tot aan de grens met
deelgemeente Leisele, uitgezonderd een gedeelte in de bebouwde kom
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Groenestraat: vanaf woning 38 tot aan het kruispunt met de Kallestraat (N364)

Artikel 30.4 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat: vanaf de grens met de deelgemeente Izenberge tot aan het bord
bebouwde kom Leisele



Beverenstraat: vanaf het bord bebouwde kom tot aan het kruispunt met de Kallestraat



Lostraat: volledig



Houtemstraat: vanaf kruispunt Veurnestraat tot aan de grens met Veurne

Artikel 30.5 : Deelgemeente Beveren


Lindestraat: vanaf het kruispunt Kallestraat tot aan de grens met de deelgemeente
Hoogstade

Artikel 30.6 : Deelgemeente Stavele


Waaienburgstraat: volledig



Eversamstraat: volledig



Ijzerstraat: vanaf de Ijzerbug tot aan het kruispunt met de Kallestraat



Krombekestraat: vanaf woning met huisnummer 85 tot aan de grens met Krombeke

Artikel 30.7 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van een witte onderbroken
streep en in de gevaarlijke bochten met een doorlopende witte streep.
Artikel 31 :
Op onderstaande wegen en plaatsen wordt de werkelijke rand van de rijbaan aangeduid,
langs dewelke het parkeren verboden is.
Artikel 31.1 : Deelgemeente Alveringem


Dorp: ter hoogte van huisnummer 9 (hoek kruispunt Dorp met Kaatsspelstraat)



Dorp: ter hoogte van de ingang van de kerk



Dorp: ter hoogte van de woningen 40-41-42



Kaatsspelstraat: ter hoogte van de woningen 8 - 9 - 21

Artikel 31.2 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: vanaf woning nummer 115 tot 119 aan beide zijden



Pastoriedreef: vanaf kruispunt met de Groenestraat tot 50 meter in de straat aan
beide zijden

Artikel 31.3 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat: ter hoogte van huisnummers 1 en 3



Leiseledorp: ter hoogte van het monument



Leiseledorp: ter hoogte van de woningen 20 en 23



Leiseledorp: ter hoogte van de zijkant van de woning nummer 8



Beverenstraat: ter hoogte van de woning 32

Artikel 31.4 : Deelgemeente Beveren
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Kallebeekweg: eerste 50 meter aan weerszijden van de weg komende van het SintBrigidaplein

Artikel 31.5 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van een gele onderbroken
streep.
Afdeling 2 : DWARSSTREPEN
Artikel 32 :
Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend op de onderstaande wegen.
Artikel 32.1 : Deelgemeente Alveringem


Hoogstraat: ter hoogte van de ingang van de Vrije Basisschool



Hoogstraat: ter hoogte van woning nummer 28



Hoogstraat: ter hoogte van woning nummer 24a



Lindemolen: ter hoogte van woning nummer 2

Artikel 32.2 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: ter hoogte van het kruispunt met de Groenestraat (weerszijden)



Groenestraat: ter hoogte van de ingang van de school

Artikel 32.3 : Deelgemeente Leisele


Stationsplein: ter hoogte van de woning nummer 34



Veurnestraat: ter hoogte van de ingang van de school

Artikel 32.4 : Deelgemeente Gijverinkhove


Weegschede: ter hoogte van huisnummer 1



Weegschede: ter hoogte van huisnummer 20

Artikel 32.5 : Deelgemeente Stavele


Ijzerstraat: ter hoogte van de school



Zwanestraat: ter hoogte van de school

Artikel 32.6 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van witte banden die evenwijdig
met de as van de rijbaan aangebracht zijn, en met het bord F49 bij de oversteekplaatsen
buiten de kruispunten.
Artikel 33 :
Een oversteekplaats voor fietsers wordt afgebakend op de openbare weg.
Artikel 33.1 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: ter hoogte van de Kazernestraat



Izenbergestraat: ter hoogte van de Oude Molenstraat



Beauvoordestraat: ter hoogte van de Oude Molenstraat

Artikel 33.2 :
Deze maatregel zal worden aangeduid met de wegmarkeringen zoals voorzien in artikel 76.4
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 inzake het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, alsook met de verkeersborden F50 en A25.
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Afdeling 3 : ANDERE MARKERINGEN
Artikel 34 :
In onderstaande parkeerzones worden de plaatsen aangeduid en afgebakend waar de
voertuigen moeten staan volledig op de verhoogde berm of voetpad.
Artikel 34.1 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat :
o vanaf woning 103a tot 105
o aan woning 134



Beauvoordestraat:
o vanaf woning 2 tot 10
o vanaf woning 1 tot 3

Artikel 34.2 : Deelgemeente Alveringem


Oude Fortemstraat: volledig aan de overzijde van de gemeentelijke loodsen

Artikel 34.3 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van witte markeringen en een
verkeersbord E9e.
Artikel 35 :
In onderstaande parkeerzones worden de plaatsen aangeduid en afgebakend waar de
voertuigen moeten staan gedeeltelijk op het voetpad en gedeeltelijk op de rijbaan.
Artikel 35.1 : Deelgemeente Izenberge


Izenbergestraat: vanaf woning 86 tot 90

Artikel 35.2 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van witte markeringen en een
verkeersbord E9f.
Artikel 36 :
In onderstaande parkeerzones worden de plaatsen aangeduid en afgebakend waar de
voertuigen moeten staan.
Artikel 36.1 : Deelgemeente Alveringem


Dorp: vanaf woning nummer 41 tot en met woning nummer 44



Dorp: vanaf woning nummer 1 tot en met woning nummer 7



Hoogstraat: ter hoogte van de Vrije Basisschool (10 plaatsen)



Hoogstraat: ter hoogte van de woning nummer 5 – 9 – 10 – 11



Westover: ter hoogte van de Stock Minipri (66 plaatsen)



Putstraat:
o vanaf woning 1 tot 37
o vanaf woning 2 tot 20
o aan de woningen 32 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 - 46 - 50 - 51



Oerenstraat: ter hoogte van de ingang van café ‘De Leute’
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Oerenstraat: ter hoogte van het voetbalterrein



Oerenstraat: vanaf woning nummer 1 tot aan woning 13 (onpare zijde)



Schooldreef: ter hoogte van huisnummers 1 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12

Artikel 36.2 : Deelgemeente Hoogstade


Kerkstraat: ter hoogte van de kerk (19 plaatsen)



Kerkstraat: vanaf woning nummer 7C tot woning nummer 7E (7 plaatsen)

Artikel 36.3 : Deelgemeente Izenberge


Groenestraat: verschillende plaatsen tussen woningen 1 tot 44



Izenbergestraat: verschillende plaatsen tussen het kruispunt met de Groenestraat en
de Beauvoordestraat

Artikel 36.4 : Deelgemeente Leisele


Izenbergestraat: verschillende plaatsen tussen woningen nummer 2 tot 65



Lostraat: aan de overzijde van de woning nummer 1



Stationsplein: ter hoogte van de woningen 1 - 2

Artikel 36.5 : Deelgemeente Gijverinkhove


Bellestraat: ter hoogte van de kerk



Weegschede: ter hoogte van huisnummer 1

Artikel 36.6 : Deelgemeente Beveren


Sint-Brigidaplein: ter hoogte van de woning nummer 5 (6 plaatsen)

Artikel 36.7 : Deelgemeente Stavele


Krombekestraat: verschillende plaatsen tussen woningen 34 tot 85



Ijzerstraat: verschillende plaatsen tussen woningen 1 en 16



Zwanestraat: verschillende plaatsen over de volledige weg

Artikel 36.8 :
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door middel van witte markeringen en een
verkeersbord E9a.
Hoofdstuk III : OPHEFFINGS - EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 37 :
Alle aanvullende reglementen betreffende de politie over het wegverkeer op de
gemeentewegen van de gemeente Alveringem, worden opgeheven op het ogenblik van de
inwerkingtreding van onderhavig reglement.
Artikel 38 :
Onderhavig reglement zal ter goedkeuring en voor verder gevolg worden voorgelegd aan de
Bestendige Deputatie van de Provincie, aan de Heer Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Veurne en aan de Heer Politierechter te Veurne.
8. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gewestwegen –
kortparkeren Nieuwstraat 30
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Voorwerp en motivering
De zaakvoerder van de slagerij ‘keurslager Annelies’, t.h.v. kilometerpaal 7.470, vraagt om
kortparkeren te voorzien ter hoogte van haar zaak in de Nieuwstraat nummer 30.
De Nieuwstraat (N319) is een gewestweg.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de afstand waar kortparkeren
geldt op de gewestweg, overal gelijk te stellen op 15 meter.
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 houdende 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 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40§3, art. 286 §1 en 287.
Het algemeen politiereglement op de gewestwegen, goedgekeurd door de gemeenteraad op
22 januari 2020.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad wijzigt het aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op
de gewestwegen als volgt:
Artikel 13 aanpassen als volgt:
Artikel 13
Beperkte parkeertijd maximum 15 minuten, over een afstand van 30 meter 15 meter, op de
parkeerstrook.
Artikel 13.1
N319


Ter hoogte van kilometerpaal 6.650 (Pjotter)



Ter hoogte van kilometerpaal 7.480 (keurslager Annelies)



Ter hoogte van kilometerpaal 7.570 (Bakkerij Koen)
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Ter hoogte van kilometerpaal 7.620 (Apotheek)



Ter hoogte van kilometerpaal 7.650 (Winkel De Platse)

Artikel 13.2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord E9 met
onderbord ‘Max 15 minuten tussen 8 uur en 19 uur’ en een onderbord 30 meter 15 meter.
Artikel 14 schrappen:
Artikel 14
Beperkte parkeertijd maximum 15 minuten, over een afstand van 20 meter, op de
parkeerstrook.
Artikel 14.1
N319


Ter hoogte van kilometerpaal 7.650 (Winkel De Platse)

Artikel 14.2
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door middel van het verkeersbord E9 met
onderbord ‘Max 15 minuten tussen 8 uur en 19 uur’ en een onderbord 20 meter.
MENS & VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
9. Impact besparing op de werkingsmiddelen van Cultuurconnect vzw voor de lokale
besturen
Voorwerp en motivering
De Vlaamse Gemeenschap heeft met Cultuurconnect een overeenkomst afgesloten over
een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor heel Vlaanderen en Brussel. Deze
overeenkomst ging in op 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2025. Voor gemeenten
met een openbare bibliotheek betekent dit dat ze aan de slag kunnen met een efficiënter
systeem, dat gemakkelijker en gebruiksvriendelijker is.
De bedoeling is dat Cultuurconnect het volledige systeem in verschillende golven zal
uitrollen. Per half jaar komt een bepaalde provincie aan bod. De migratiegolven zijn volop
bezig.
Alveringem is ingestapt in het eengemaakt bibliotheeksysteem. De zevende migratiegolf start
op 1 oktober 2021. Alveringem is een Bidoc gemeente en maakt deel uit van deze laatste
migratiegolf. Het lokaal bestuur van Alveringem heeft een overeenkomst ondertekend. Het
basistarief voor deelname aan de basisinfrastructuur digitale bibliotheek is vastgesteld op €
0,24 per inwoner per jaar inclusief BTW. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.
De nieuwe Vlaamse regering bespaart binnen het cultuurbudget. Voor Cultuurconnect
betekent dit een besparing van 8 % en het bevriezen van de indexering van het gedeelte
voor werkingsmiddelen in de subsidie. Tegen het einde van de Vlaamse legislatuur zal
Cultuurconnect daardoor jaarlijks meer dan een miljoen euro minder subsidies ontvangen.
De Cultuurbesparingen hebben impact op de IBL-subsidie aan de bibliotheken en de
bijdrage van de gemeente voor het EBS wordt verhoogd. Vanaf 2021 bedraagt de
kostenbijdrage € 0,27152 per inwoner (inclusief btw) i.p.v. € 0,24 per inwoner inclusief BTW
volgens de overeenkomst. De theoretische indexering van 2 % per jaar blijft.
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Om het project op middellange termijn financieel gezond te houden, voert Cultuurconnect
een tweede prijsstijging door en trekt het tarief op tot € 0,32670 per inwoner inclusief BTW.
Dit is een extra stijging van ongeveer 15 %.
Het is voor Cultuurconnect ten gevolge van de inperking van haar middelen niet mogelijk om
de overeenkomst (bijlage) verder uit te voeren tegen de bestaande voorwaarden. Daarom
voert Cultuurconnect bovenstaande prijsaanpassing door. Tegen 31 mei 2020 laat het lokaal
bestuur weten of ze de verhoogde middelen zal voorzien en verder wil deelnemen aan de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het lokaal bestuur voorziet de verhoogde jaarlijkse bijdrage voor het eengemaakt
bibliotheeksysteem.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
10. Openbare procedure - restauratie van de Stalijzermolen te Leisele - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Voorwerp en motivering
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 17 juni 2019 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie van de Stalijzermolen te Leisele” toe te
wijzen aan architectenbureau Sabine Okkerse, Koningin Elisabethlaan 16 te 9700
Oudenaarde.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. TV/2020/02 opgesteld door de
ontwerper, architectenbureau Sabine Okkerse.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 236.692,25 excl. btw of € 286.397,62
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door agentschap onroerend erfgoed. Dit deel
wordt geraamd op € 154.589,57 (70% van de subsidiabele kosten).
De subsidieaanvraag voor een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure werd
ingediend. De toekenning van een bijzondere erfgoedpremie duurt al snel 5 jaar. Omwille
van de slechte staat van de molen werd een aanvraag hoogdringendheid ingediend. Als
de hoogdringendheid aanvaard wordt door agentschap onroerend erfgoed, kan de premie
nog dit jaar toegekend worden.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 2020/GBB/0720-00/2700007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Het voorziene krediet
zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan (indien
hoogdringendheid aanvaard wordt).
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 32 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4822-2132-4095-5286.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 over de plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 over het bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, over de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het bestek met nr. TV/2020/02 en de raming voor de opdracht “Restauratie van de
Stalijzermolen te Leisele”, opgesteld door de ontwerper, architectenbureau Sabine Okkerse,
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 236.692,25 excl.
btw of € 286.397,62 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Wouter Accou
algemeen directeur

Sylvie Thieren
voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)
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