
  
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 
 
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN DINSDAG 30 JANUARI 2018 
 
Overeenkomstig artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet 

 

OPENBARE ZITTING 

1 TOELICHTING WERKING SOLVA 

De werking van het intergemeentelijk dienstverlenend samenwerkingsverband SOLVA wordt toegelicht 
door directeur Bart Wallays. 

2 GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 30 JANUARI 2018 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem 
het verslag van de gemeenteraadszitting van 30 januari 2018 goed. 

3 AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET 
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor 
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de 
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de burgemeester). 

 Besluit van het schepencollege van 30 januari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 
naar aanleiding van Omloop Het Nieuwsblad voor elite op zaterdag 24 februari 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 6 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 
naar aanleiding van de rommelmarkt te Maarke-Kerkem op zondag 10 juni 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 13 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van Dwars door Vlaanderen voor elite op woensdag 28 maart 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 13 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van Ronde Van Vlaanderen voor elite dames en heren op zondag 1 
april 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 13 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van Ronde Van Vlaanderen voor beloften op zaterdag 7 april 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 13 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van een eventing (paardencross) op zaterdag 7 en zondag 8 april 
2018. 

 

 Besluit van de Burgemeester van 31 januari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 
naar aanleiding van een spaghettiavond. 

 Besluit van de Burgemeester van 31 januari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 
naar aanleiding van de afbraak van een schuur. 

 Besluit van de Burgemeester van 1 februari 2018 houdende de aanvraag van Jurgen Vercaemer voor 
organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  

 Besluit van de Burgemeester van 1 februari 2018 houdende de aanvraag van Tenera Event voor 
organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  

 Besluit van de Burgemeester van 1 februari 2018 houdende de aanvraag van KVV Vlaamse Ardennen 
voor organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  

 Besluit van de Burgemeester van 1 februari 2018 houdende de aanvraag van Marleen Verhellen voor 
organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  

 Besluit van de Burgemeester van 1 februari 2018 houdende de aanvraag van Alex Van Malleghem 



voor organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  
 Besluit van de Burgemeester van 2 februari 2018 houdende de aanvraag van Jo Everaert voor 

organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  
 Besluit van de Burgemeester van 8 februari 2018 houdende de aanvraag van Jo Van Bever voor 

organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.  
 Besluit van de Burgemeester van 5 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 

naar aanleiding van het plaatsen van een wc-unit aan het Marca. 

4 WIJZIGEN VAN HET AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT VOOR DE AFBAKENING ‘ZONE 30/50/70’ EN 
INKRIMPING ‘ZONE 30’ IN NEDERHOLBEEKSTRAAT EN BERKENSTRAAT ETIKHOVE  

Voor de aanleg van een verkeersplateau ter hoogte van de Bosgatstraat wordt aan de gemeenteraad 
voorgesteld het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2015 houdende het treffen van een aanvullend 
verkeersreglement voor de afbakening ‘zone 30/50/70’ en inkrimping ‘zone 30’ in Nederholbeekstraat en 
Berkenstraat Etikhove te wijzigen.  

Algemeen geldt dat een verkeersdrempel mag aangelegd worden op een openbare weg binnen de 
bebouwde kom of buiten de bebouwde kom op voorwaarde dat er een snelheidsbeperking geldt van 50 
km/uur. Om te voorkomen dat de drempel net voor de woningen komt, wordt voorgesteld de zone 
50km/uur uit te breiden met 100 m.  

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad artikel 3.1 van het aanvullend verkeersreglement 
voor de afbakening ‘zone 30/50/70’ en inkrimping ‘zone 30’ in Nederholbeekstraat en Berkenstraat 
Etikhove als volgt aan te passen: 

‘Art. 3.1 Een zone 50km/u blijft behouden in de Koekamerstraat, Pierestraat, Annovenstraat, 
Dostestraat en Kapellestraat. 

- In overleg met de stad Ronse wordt in de N454 Louise-Mariestraat, een zone 50km/u 
ingevoerd langsheen de N454 vanaf even voor het kruispunt met de La Salettestraat en de 
Landschapstraat klmpl 3.494 tot aan de aansluiting met de Hof te Fiennesstraat klmpl 3.000, 
en in de Boetzittingstraat en La Salettestraat tot aan de grens met Ronse. 

- Een zone 50km/u wordt ingevoerd in de Kaperij en Bosgatstraat en als volgt afgebakend: 
Kaperij vanaf het bord “Einde bebouwde kom Schorisse”, Bosgatstraat tot 150m voorbij 
woning n°37, 
Arthur Odevaertstraat tot aan woning n°15 en Rijststraat tot aan woning n°7.’ 

5 TREFFEN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG VAN EEN VERKEERSPLATEAU 
IN DE BOSGATSTRAAT 

Een aantal bewoners van Bosgatstraat en Kaperij klaagt over verkeer dat aan onaangepaste snelheden 
passeert in deze straten. Om te voldoen aan de verzuchtingen van deze bewoners heeft het 
schepencollege beslist een verkeersplateau aan te leggen in de Bosgatstraat (op 50 meter voorbij de 
woning nr. 37 richting Vloesberg). 

De Bosgatstraat betreft een gemeenteweg, geen gewestweg. 

Het verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen is geregeld in artikel 22 ter van het KB van 
1.12.1975 (wegcode). In overeenstemming met dit KB dient een aanvullend politiereglement opgesteld 
dat aanleg van het verkeersplateau regelt. 

Raadslid Marc Bauwens stelt de vraag of de aanleg van het plateau de snelheid in het algemeen vanaf de 
Kaperij tot aan het plateau en in het bijzonder ter hoogte van het uitkijkpunt werkelijk zal doen afnemen. 
De afstand tussen het plateau en het uitkijkpunt bedraagt nog enkele honderden meters wat volgens het 
raadslid voldoende is om opnieuw de snelheid op te drijven ter hoogte van het uitkijkpunt. Volgens het 
raadslid zal enkel flitsen helpen. 

Antwoord: Uit verkeerstellingen is overdreven snelheid in de Kaperij en Bosgatstraat geconstateerd. De 
aanleg van het plateau is alvast één maatregel om daaraan te remediëren. De site rond het uitkijkpunt 
wordt heraangelegd in samenwerking met de provincie. Ter hoogte van het uitkijkpunt worden visuele 



maatregelen genomen om de snelheid te luwen. Wegen waar overdreven snelheid wordt gesignaleerd,  
worden systematisch doorgegeven aan de politiezone. . 

Raadslid Herman Van Boven vindt de aanleg van het plateau geen cadeau voor landbouwvoertuigen en 
stelt dat dit hinderend is.  

Antwoord: Welke maatregel stelt de CD&V-fractie dan voor? Het landbouwverkeer kan nog altijd 
probleemloos door, zij het voorzichtig.  

Met 8 ja-stemmen (Nachtergaele Joris, Meirhaeghe Filip, Van Quickelberghe Isabel, Van Nieuwenhuyze 
Frederik, Van Heddegem Yves, Van Welden Marijke, Lust William en Schoorens Inge) en 7 onthoudingen 
(Bauwens Marc, De Coker Herman, Lippens Steven, De Maeseneire Hilde, Van Boven Herman, Provost 
Danny en Van Quickelberghe Simon), beslist de gemeenteraad tot de aanleg van een verkeersplateau in 
de Bosgatstraat. Het verkeersplateau wordt gesignaleerd door een verkeersbord F87 en een verkeersbord 
A14 met onderbord. De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig artikel 
29 van de wet betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

6 TREFFEN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INSTELLEN VAN EEN ZONE VERBODEN 
DOORGANG, UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN SCHOOLBUS IN GEMEENTEWEG TURKIJE 

De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede politie 
meer bepaald betreffende de openbare veiligheid. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 mei 2015 de aanpassing van het aanvullende verkeersreglement 
Turkije goed waarmee de gemeenteweg Turkije, gelegen tussen de Ommegangstraat en N60 werd 
aangepast tot een zone verboden doorgang, uitgezonderd plaatselijk verkeer.  

Aan het schepencollege werd het verzoek voorgelegd om naast het plaatselijk verkeer eveneens een 
uitzondering te maken voor (school)bussen. De buschauffeur die instaat voor het geregeld vervoer van de 
leerlingen van de gemeenteschool zou hierbij baat hebben omdat hij door het gebruik van de 
gemeenteweg Turkije richting Ommegangstraat meteen in de juiste rijrichting staat om een leerling aan 
zijn woning af te zetten zonder dat die de gevaarlijke Ommegangstraat nog moet oversteken.  

Het schepencollege vraagt de gemeenteraad de plaatsing van het onderbord ‘uitgezonder schoolbus’ goed 
te keuren.  

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad in de verkavelingsbaan Turkije, gelegen tussen 
de Ommegangstraat en Turkije zijde N60 te 9681 Maarkedal, en de gemeenteweg Turkije een zone 
verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer en schoolbus in te stellen.  
Deze maatregelen worden als volgt gesignaleerd: aan het kruispunt Ommegangstraat – Turkije, kruispunt 
N60/Rijksweg – Turkije, kruispunt Dierikstraat – Turkije te 9681 Maarkedal dient deze zone te worden 
aangekondigd door middel van het bord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en 
schoolbus’. 
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van de wet 
betreffende de Politie van het Wegverkeer. 

Het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 1995 betreffende de verkeersreglementering in de 
verkavelingsbaan Turkije gelegen tussen Turkije zijde N60 en de Ommegangstraat te 9681 Maarkedal en 
latere wijzigingen wordt opgeheven en vervangen door dit besluit.  

7 KENNISNAME VAN DE AANSTELLING VAN RECHTSWEGE VAN EEN ALGEMEEN DIRECTEUR 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 15 
februari 2018. De artikelen 581 tot en met 590 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur treden, in toepassing van artikel 609 van dit decreet, in werking op de tiende dag na de datum 
van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad. Op heden worden de ambten van 
gemeentesecretaris en secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn organiek 
statutair ingevuld door één persoon, zijnde mevrouw Lesley Jourquin. 

Artikel 581, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat als het ambt van 
gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling 



van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met 
toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege wordt aangesteld als algemeen 
directeur bij de gemeente.  

Mevrouw Lesley Jourquin wordt aldus van rechtswege met ingang van 25 februari 2018 (de tiende dag na 
de datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad) aangesteld als statutair algemeen 
directeur. 

Artikel 588, §2 van het decreet van 22 december 2017 stipuleert dat de algemeen directeur met behoud 
van zijn geldelijke anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur zoals die door 
de gemeenteraad wordt vastgesteld. De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de 
salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%. 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling als statutair algemeen directeur van rechtswege van 
mevrouw Lesley Jourquin met ingang van 25 februari 2018. Zij wordt geacht de proefperiode voor 
algemeen directeur te hebben volbracht en de eed voor het ambt van algemeen directeur te hebben 
afgelegd. Mevrouw Lesley Jourquin wordt van rechtswege ingeschaald in de salarisschaal van algemeen 
directeur, zoals deze in artikel 4 wordt vastgesteld, met behoud van haar geldelijke anciënniteit. De 
vigerende rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris van de gemeente is van toepassing op de 
algemeen directeur. 

8 UITOEFENING TAAK VAN FINANCIEEL DIRECTEUR DOOR GEWESTELIJK ONTVANGER 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 15 
februari 2015. 

De artikelen 581 tot en met 590 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur treden, in 
toepassing van artikel 609 van dit decreet, in werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking 
van het decreet in het Belgisch Staatsblad. 

Op heden worden de taken van financieel beheerder binnen de gemeente en binnen het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn vervuld door een gewestelijk ontvanger. 

Artikel 590, §1 van het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenten waar op 31 juli 2018 de 
functie van financieel beheerder zowel in de gemeente als in het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat die gemeente bedient, wordt vervuld door een gewestelijk ontvanger, kunnen beslissen de 
taak van financieel directeur te laten uitoefenen door een gewestelijk ontvanger. Zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn neemt daarover een beslissing voor 31 juli 2018.  

Deze keuze geldt tot op het ogenblik dat de gemeenteraad een uitdrukkelijke beslissing heeft genomen 
om de taak van financieel directeur niet langer te laten uitoefenen door een gewestelijk ontvanger. Zolang 
het bestuur gebruikmaakt van een gewestelijk ontvanger, blijft ze bijdragen in de kosten ervan, volgens de 
regels die de Vlaamse Regering vaststelt. Gelet op de huidige werking is het aangewezen de taak van 
financieel directeur verder te laten uitoefenen door een gewestelijk ontvanger. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad dat de taak van financieel directeur verder zal 
worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger. 

9 DEFINITIEF BESLUIT AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED (ONDERHANDS) GELEGEN HOEK 
TENHOLE/DIERIKSSTRAAT 

Tijdens de zitting van 30 mei 2017 besliste de gemeenteraad principieel het onroerend goed gelegen op 
de hoek van de Tenholestraat met de Dieriksstraat, kadastraal gesitueerd, 2de afdeling, sectie C, 302 b 
000, 300c 000, 298a 00 en eigendom van de heer en mevrouw VANDERMOTTEN-WAELKENS Olivier en 
Christine, onderhands aan te kopen voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn.  

De waarde van dit onroerend goed met een oppervlakte van 5846 m² werd geschat door landmeter-expert 
Mathieu Nies op 17.538 euro, te vermeerderen met een  wederbeleggingsvergoeding ten bedrage van 
3.665,44 euro en een wachtintrest van 98,65 euro, waarmee de aankoopprijs in totaal 21.302,09 euro 



bedraagt (zijnde  3,64 euro/m²).  De vraagprijs stemt overeen met de geschatte waarde van het onroerend 
goed. 

Het goed is verpacht aan de heer en mevrouw Brugge-Vandestaepele Jean-Luc en Eveline en zoon Brugge 
Pascal. Zij zijn bereid te verzaken aan hun recht van voorkoop met betrekking tot de verkoop van het 
voormelde goed, en aan het recht om dit voorkooprecht aan derden over te dragen, en aan hun 
pachtersrechten en aan de voortzetting van de lopende pacht, en zelfde goederen ter vrije beschikking te 
stellen van de huidige of toekomstige eigenaar na het scheren of oogsten van de wassende vruchten mits 
het ontvangen van een vergoeding van 1.000 euro.  

VERANTWOORDING 

Ter hoogte van de verbinding van de Dieriksstraat met de Tenholestraat wordt reeds jarenlang met erosie 
gekampt. Hevig(er)e regenval zorgt voor een modderstroom die zich een weg baant van de akkers gelegen 
Turkije, Dieriksstraat naar het laagst gelegen punt aan de kruising Dieriksstraat/Tenholestraat. Ter hoogte 
van de kruising wordt over 25 m² een modderlaag van 10 cm gecreëerd die telkens door de technische 
uitvoeringsdienst dient geruimd. De geruimde modder wordt op het akker gestort in de vorm van een 
kleine buffer. Deze buffer wordt telkens tijdens het bewerken van het akker teniet gedaan. 

Overeenkomstig het erosiebestrijdingsplan kan het gemeentebestuur subsidies bekomen voor de aankoop 
van gronden waarop erosiemaatregelen kunnen worden toegepast. De subsidies belopen 75% en gelden 
voor zowel de aankoop van grond als de uitvoering van de erosiemaatregelen.  

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad de onder de in dit besluit vastgestelde 
voorwaarden over te gaan tot de aankoop van het onroerend goed, gelegen op de hoek van de 
Tenholestraat met de Dieriksstraat, kadastraal gesitueerd, 2de afdeling, sectie C, 302 b 000, 300c 000, 298a 
00, met een oppervlakte van 5846 m² en eigendom van VANDERMOTTEN-WAELKENS Olivier en Christine, 
wonende te 7861 Papignies (Lessines), Rue de Scaubecq 1. De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs 
van 17.538 euro, te vermeerderen met een wederbeleggingsvergoeding ten bedrage van 3.665,44 euro 
en een wachtintrest van 98,65 euro, waarmee de aankoopprijs in totaal 21.302,09 euro bedraagt.  Aan de 
heer en mevrouw Brugge-Vandestaepele Jean-Luc en Eveline en zoon Brugge Pascal wordt een 
pachtverbrekingsvergoeding van 1.000 euro toegekend. 

De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. 

 Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het 
verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en de 
kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien 
van derden voor rekening van het bestuur.  

 Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans 
bevindt:  

 zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of 
meer  

 met alle zichtbare en verborgen gebreken  

 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en 
niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend  

 zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond 
en de ondergrond  

 Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de 
overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig 
ander overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle 
voorschriften ervan zonder verhaal tegen de verkopers wegens verlies van grond, 
weigering van bouwvergunning of om welke andere reden ook.  

 Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, 
met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum 
van ingenottreding.  

De in artikel 2 vermelde verkoopprijs en in artikel 3 vermelde pachtverbrekingsvergoeding worden betaald 
tegen kwijting bij het verlijden van de authentieke akte door de notaris.  



Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, waaronder de honoraria, 
registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d.Bij niet-naleving van de in dit besluit 
vastgestelde voorwaarden is de verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden.Het bestuur verklaart 
het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut.De verkoper ontslaat de 
hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.Het bestuur zal de aankoop van het 
onroerend goed financieren met de middelen voorzien onder investeringsenveloppe IE-27 
Erosiebestrijding – Aankoop gronden.  

10 VOORSTELLING VAN HET PROJECT Z+ 

Schepen Isabel Van Quickelberghe licht het project Z+ toe.  

Raadslid Marc Bauwens vraagt of het zitobject langs de Donderij vrijgesteld is van vergunning, of het 
project als erfgoed beschermd zal worden om verwildering en verwaarlozing tegen te gaan en of het 
bestand is tegen het landbouwverkeer. 

Antwoord: De vergunningsvereisten voor elk zitobject werden normaliter afgetoetst door de diensten. We 
zullen dat nogmaals laten bevestigen. Het is de bedoeling om een mooi project te realiseren dat weliswaar 
vuil zal worden door de jaren heen. De uitvoeringswijze in baksteen lijkt niet meteen in relatie tot 
verwildering te staan. Bij de opbouw van het object is rekening gehouden met het landbouwverkeer dat 
er overheen moet. Dat valt duidelijk af te leiden uit de prijsvraag. 

Raadslid Marc Bauwens vraagt tot slot of er nog financiële middelen over zijn.  

Antwoord: Werd besproken bij de goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan. Alle vanavond 
besproken budgetten zijn reeds gebudgetteerd.  

11 MONDELINGE VRAGEN 

 Toelichting standpunt gemeentebestuur inzake gebiedsvisie Maarkebeekvallei. 

Burgemeester Joris Nachtergaele licht het standpunt van het gemeentebestuur toe. 

 

In het ondertekende riviercontract werd de aanleg (door de provincie) van de gecontroleerde 
overstromingsgebieden ter hoogte van de Borgtmolen en de Romansmolen en de aanleg (door de 
VMM) van een groot spaarbekken aan de Pauwelsbeek voorzien.  

Het gemeentebestuur heeft de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied ter hoogte van de 
Kasteelmolen laten toevoegen. 

Uitgangspunt is dat de regenval van november 2010 zou moeten kunnen gebufferd worden.  

De ervaring leert dat ruimtelijke uitvoeringsplannen altijd op protest stuiten aangezien er altijd iemand  

Het bestuur heeft doorheen het traject van de opmaak van de gebiedsvisie voor de Maarkebeekvallei 
aanhoudend volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: 

1. Beperk de voetafdruk voor de aanleg van de bufferbekkens zoveel mogelijk en creëer zo weinig 
mogelijk compensatie om het protest in te perken. Het bestuur wenst enkel een oplossing voor de 
overstromingsproblematiek. 

2. Betrek buurtbewoners, landbouwers want deze doelgroepen moeten overtuigd worden, anders 
komt de realisatie er niet (cfr. rechtsgeding spaarbekken Pauwelsbeek). 

3. Er bestaat géén draagvlak voor de uitgewerkte plannen. Het gevoerde proces is inefficiënt. 

Het door de provincie aangeduide landschapsbureau heeft een visie ontwikkeld voor de volledige 
Maarkebeekvallei van aan Ladeuze tot in Schorisse die heel fantasierijk is opgesteld en vermoedelijk 
juridische hiaten bevat en niet afdwingbaar zijn. 

Het bestuur heeft hierop meermaals kritiek geuit en aan de alarmbel getrokken. De kritiek ging niet 
enkel over de inhoud maar over het procedureverloop. Daarbij werden niet de juiste partijen 
betrokken. Met het gemeentebestuur werd niet voorafgaand overlegd. Tijdens meerdere infosessies 
werden plannen ontplooid en toegelicht die niet vooraf waren doorgenomen met de beleidsmakers. 



Uit de notulen van het schepencollege valt duidelijk af te lezen dat het gemeentebestuur dezelfde 
consistente houding aannam en meermaals heeft aangegeven dat ze niet akkoord gaat met de 
voorgelegde gebiedsvisie. Hiermee werd geen rekening gehouden.  

Na de uitnodiging voor de validatie van de gebiedsvisie richtte de burgemeester een schrijven naar de 
provincie waarin nogmaals expliciet wordt meegedeeld dat de gemeente Maarkedal de gebiedsvisie 
niet valideert en niet zal ondertekenen. 

Tijdens een nieuw overleg met de provincie werd dit standpunt nogmaals ingenomen. Maarkedal 
kwalificeert de gebiedsvisie als een interne studie die ze niet gepubliceerd wil zien. 

Aansluitend is er tussen het gemeentebestuur en de nieuwe deputé Verhoeven overlegd over het 
standpunt van Maarkedal en het procedureverloop. Dit gesprek verliep constructief.  

Intussen is meegedeeld dat de provinciale dienst integraal waterbeleid de leiding overneemt in dit 
dossier wat betekent dat terug experten inzake waterbeleid het project trekken.  

Deze dienst stelt voor om het project Romansmolen-Borgtmolen in te dienen voor het programma 
Water-Land-Schap van minister Schauvlieghe. Via dit programma wordt 500.000 euro subsidies 
toegekend aan voorstellen rond watergebonden uitdagingen.  

Het bestuur heeft aangegeven in te stappen in dit voorstel op voorwaarde dat: 

 Het project geen vertraging oploopt; 

 De buurtbewoners en landbouwsector als geprefereerde partners worden weerhouden; 

 Het gemeentebestuur volledige zeggenschap krijgt over het besteden van de subsidie en de 
ingrepen die zullen gebeuren. 

De subsidies moeten aangewend worden voor het treffen van maatregelen die overlast voor de buurt 
beperken en mogen niet verdwijnen in de kas van de provincie. 

 Raadslid Simon Van Quickelberghe verwijst naar het fantastisch ingerichte sportgala. Bij het verlaten 
van het Marca zag hij een bende kinderen spelen op het kerkhof. Het raadslid vraagt of er plannen zijn 
om het kerkhof volledig af te scheiden van het Marca.  

Antwoord: Deze bezorgdheid wordt gedeeld. Hetzelfde geldt voor het kerkhof van Nukerke wanneer 
een activiteit wordt georganiseerd in de parochiezaal. Er werden reeds maatregelen genomen door 
het planten van een haag die het kerkhof afschermt van de ingang van het Marca. Eventueel kan nog 
een hekje geplaatst worden in de sas.  

 Raadslid Herman Van Boven verwijst naar de opening van het Marca. Hij vernam van de architect dat 
er een foyer voorzien wordt aanpalend aan het Marca bovenop de kindergraven. In de notulen van het 
schepencollege is sprake van de sanering van de begraafplaats. Op welke termijn wordt de bouw van 
het foyer voorzien?  

Antwoord: Aan de kindergraven zal niet geraakt worden. De sanering gaat over het gedeelte van het 
kerkhof waar de graftekens al geruimd zijn, maar waar nog niet ontknekeld is. Aan de rest van het 
kerkhof wordt niet geraakt.  

De aanleg van de foyer is nog geen uitgemaakte zaak. Het masterplan is wel in die zin goedgekeurd, 
maar de praktische aanpak ligt niet vast. De uitvoeringstermijn is minstens voor de volgende 
legislatuur. Nogmaals, aan de kindergraven wordt niet geraakt. 

Raadslid Danny Provost stelt dat de sanering voorafgaand aan de renovatie van het Marca had moeten 
gebeuren.  

Antwoord: Ontknekelen is geen gewoonte in Maarkedal, meer nog, ontknekelen ligt gevoeliger dan 
niet ontknekelen. Veel nabestaanden waren blij dat enkel de graftekens moesten verwijderd worden, 
maar geen grondwerken gingen gebeuren. Niettegenstaande andere berichtgeving is voor de werken 
aan het Marca nooit mechanisch gegraven en is er nooit gebouwd bovenop bestaande graven. De enige 
ingreep die manueel is gebeurd, is het ingraven van een afvoerbuis, 40 cm diep. Ontknekelen is en 
blijft een moeilijke zaak. 

 Raadslid Herman Van Boven verwijst naar de aankomende bewonersvergadering rond IBA’s en vraagt 
naar de stand van zaken rond de prioritaire plaatsing van de IBA’s. 

Antwoord: Deze inwonersvergadering is bedoeld voor de bewoners die in prioriteitsfase 2 vallen. De 
plaatsing van IBA prioriteit 1 is nog in uitvoering. Deze vergadering wordt georganiseerd omdat er bij 



de bewoners nog veel onduidelijkheid heerst over wie een IBA moet aanleggen en wanneer. Vandaar 
de om nog eens rechttoe en rechtaan te communiceren. 

 Raadslid Danny Provost deelt mee dat bewoners de verkeersspiegel ter hoogte van Vijverbeek/Doorn  
hebben verplaatst. Het betreft geen private spiegel.  

Antwoord: Deze melding wordt doorgegeven aan de dienst Patrimonium. 
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