
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 FEBRUARI 2021 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, 

Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, 

Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid; 

Yvan Nys, raadslid verontschuldigd bij aanvang tot en met agendapunt 4.  

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.25 uur. 

 

 

1.  Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van volgende adviesraden: 

- Verslag van de Sportraad d.d. 8 december 2020. 

- Verslag van de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuur en Bibliotheek d.d. 6 januari 2021. 

- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed d.d. 11 januari 2021.  

- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed d.d. 1 februari 2021. 

→ Raadslid Yves De Bosscher merkt op dat de raadsleden normaal gezien een uitnodiging 

moeten ontvangen voor de vergaderingen van de adviesraden (zie statuten). Dit is niet 

gebeurd voor de adviesraad cultuur en bibliotheek. Hij vraagt ook om aandacht te besteden 

aan de vraag van de leden van de adviesraad om de documenten op voorhand te bezorgen (zie 

verslag adviesraad cultuur en bibliotheek). 

2.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader 

van de gegevensuitwisseling. 

Bevoegdheid 

Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 



Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende “Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 

2021”. 

Verwijzingsdocumenten 

- Aanvraagformulier KSZ voor de gemeenten, steden en provincies voor mededeling van persoonsgegevens 

en sociale statuten dd. 12 januari 2021. 

-  Email van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dd. 14 januari 2021 houdende het afsluiten van een 

overeenkomst (GR20210222_bijlage_04) met de gemeente Zwevegem, in het kader van de 

gegevensuitwisseling in het project “geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten” (GSS). 

Verzoek 

Verzoek van de financieel directeur aan de Kruispuntbank om in samenspraak met informaticaservicebureau 

de gegevens inzake voorkeurtarieven te verzamelen dienstig voor de aanmaak van de rol milieubelasting 2021, 

teneinde de rechthebbenden een verminderde aanslag te kunnen toesturen, voor zover zij aan de voorwaarden 

voldoen. 

Motivering 

De gemeente verbindt er zich op haar beurt toe om alle voorwaarden van de overeenkomst nr. 21/009 

betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 

16/008 overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, volledig na te leven en aan de Kruispuntbank de lijst van 

belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 14 december 2020 voor het aanslagjaar 2021 van 

toepassing is, mede te delen. 

In de milieubelasting 2021 worden op basis van de voorzieningen in dat reglement verminderingen toegekend 

inzake voorkeurtarieven aan de hand van de verstrekte gegevens van de Kruispuntbank. 

Artikel 7 van desbetreffende overeenkomst vermeldt de plicht tot in kennisstelling hierover aan de raadsleden. 

De gemeente mag de door de Kruispuntbank meegedeelde gegevens slechts bewaren gedurende de 

toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften. 

Deze gegevens moeten daarna gewist worden en mogen onder geen beding aan derden overgemaakt worden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Krediet incl. 

btw 

2021 / 011100 613099 / 3.600,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De overeenkomst  van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gemeente Zwevegem 

(GR20210222_bijlage_04) wordt goedgekeurd en mag ondertekend worden in het kader van de 

gegevensuitwisseling met het oog op de onmiddellijke toepassing van de gemeentelijke belastingvermindering 

aan de belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. De vergoeding hiervoor bedraagt 342 

euro. 

Artikel 2 

Alle gemeenteraadsleden van de gemeente worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. 

Artikel 3 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168184
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168184


Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst, overgemaakt aan de 

Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. 

3.  Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende goedkeuring noodfonds en 

stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

- Verdeling noodfonds verengingen. 

- Criteria voor de verdeling van de injectietoelage in de verschillende sectoren. 

Situering 

Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen.  Binnen deze 

categorie is één van de maatregelen het toekennen van een financiële injectietoelage aan alle verenigingen 

op basis van ledenaantal, werking. We categoriseren de verenigingen hiervoor in 3 groepen: klein, 

middelgroot, groot. Elke vereniging/comité ontvangt hiervoor respectievelijk een toelage van 100 euro, 200 

euro of 300 euro.  Elke sector of adviesraad bepaalde zelf enkele criteria om hun verenigingen onder te 

verdelen in één van de categorieën. Voor deze maatregel is 50.000 euro voorzien.  

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 

tweede keer dit jaar grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we, naast de specifieke maatregelen voor de 

meest getroffen verenigingen, alle verenigingen een duwtje geven met een financiële injectietoelage van 100 

euro, 200 euro of 300 euro. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Krediet incl. btw 

2021 071000 649300 AC521 78.500 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage – voor een totaal 

bedrag van 36.500,00 euro - toegekend zoals vermeld in bijlage (GR20210222_bijlage_2021_05). 

Artikel 2 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het gebruik 

moet gerechtvaardigd worden. 

Artikel 3 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168189


Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend dient hij deze 

terug te betalen. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

4.  Toekenning toelagen 2021 (deel 1). 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 23°. 

Situering 

De vermelde jaarlijkse aanvragen voor toelage op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen een bestaand 

gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Verzoek 

Jaarlijks verzoek van verschillende organisaties voor het verkrijgen van een toelage. 

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet Lokaal Bestuur. 

Motivering 

Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties en adviesraden nodig zijn om de werking te 

verzekeren. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Krediet incl. BTW 

2021 011902 649300 AC421 5.000,00 euro 

2021 015000 649300  3.475,00 euro 

2021 016000 649300  26.625,00 euro 

2021 070900 649300 AC521 50.000,00 euro 

2021 074000 649300 AC521 122.970,00 euro 

2021 075000 649300 AC521 60.000,00 euro 

2021 090900 649300  49.425,00 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Aan de vermelde organisaties en adviesraden wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage toegekend, zoals 

vermeld in bijlage (GR20210222_bijlage_2021_06)  - voor een totaal bedrag van: 

5.000,00 euro (BI011902-AR649300_AC421), 825,00 euro (BI015000-AR649300), 1.325,00 euro (BI016000-

AR649300), 1.245,00 euro (BI070900-AR649300-AC521), 825,00 euro (BI074000-AR649300-AC521), 

18.500,00 euro (BI075000-AR649300-AC521) en 14.621,44 euro (BI090900-AR649300). 

Artikel 2 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het gebruik 

moet gerechtvaardigd worden. 

Artikel 3 

Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij deze 

terug te betalen. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168191


Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

→ Raadslid Yvan Nys sluit zich aan bij de vergadering. 

5.  Principiële beslissing met het oog op de ruiling met opleg van onroerende goederen, meer 

bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, 

en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, 

tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van 

Avelgem. 

Bevoegdheid 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

- Deskundig schattingsverslag ruiling d.d. 2 oktober 2020. 

- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 15 oktober 2007 (kerkgebouw en sanitair). 

- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 14 februari 2008 (conciërgewoning). 

- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 2 december 2008 (cultureel centrum, grond en 

luifel). 

- Foto plannetje parking site Sint-Paulus. 

- Plannetje GRB site Sint-Paulus. 

- Plannetjes Parochiaal Centrum. 

- Uittreksel kadastrale legger site Sint-Paulus. 

Advies 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Er werd een deskundig schattingsverslag opgemaakt op 2 oktober 2020 door de heer Johan Deneve, Beëdigd 

Schatter, Landmeter-Expert, met betrekking tot de ruiling van onroerende goederen tussen de gemeente 

Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem. 

Het betreft meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan bij nr. 8 te 

Zwevegem, eigendom van de gemeente Zwevegem, kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 1ste afdeling – 

sectie B perceelnummer 35 H3, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te 

Zwevegem, eigendom van de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, kadastraal gekend onder 

ZWEVEGEM – 1ste afdeling – sectie B perceelnummer 131 G P0012. 

Rekening gehouden met de verharde oppervlakte, de ligging, de bestemmingsvoorschriften ruimtelijke 

ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de ontsluitingsmogelijkheden, en onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest, wordt de verkoopwaarde van de 

parking, gelegen Italiëlaan bij nr. 8 te Zwevegem, met een kadastrale oppervlakte van 13 a 99 ca, geraamd 

op tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (263.500,00 euro). 

Rekening gehouden met de bebouwde oppervlakte, de ligging, de perceelsconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de 

ontsluitingsmogelijkheden, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig 

bodemattest, wordt de verkoopwaarde van het Parochiaal Centrum met kelderberging en 2.120/10.000sten in 

de gemeenschappelijke delen waaronder de grond, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, met een totaal 

bebouwde oppervlakte van ongeveer 428 m², geraamd op driehonderdachtentwintigduizend driehonderd euro 

(328.300,00 euro). 



Er is een akkoord tussen partijen omtrent de ruiling van de parking en het parochiaal centrum met 

kelderberging. 

Het gaat dus over een ruiling met opleg, waarbij de gemeente Zwevegem het verschil ten bedrage van 

64.800,00 euro zal betalen. 

De aktekosten worden als volgt verdeeld : 50/50 (Gemeente / Dekenij).  

Voor wat de site Sint-Paulus betreft, gelegen Italiëlaan te Zwevegem, werden destijds drie akten inzake 

vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem, VZW Decanale Vereniging St.-

Martinus van Avelgem en de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem. 

Het betreft meer bepaald : 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de 

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem, verleden op 15 oktober 2007 (kerkgebouw 

en sanitair). 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW 

Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 14 februari 2008 (conciërgewoning). 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW 

Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 2 december 2008 (cultureel centrum, 

grond en luifel). 

Wij opteren om zowel de ruiling met opleg van bedoelde onroerende goederen alsook de beëindiging van de 

drie erfpachten, in één akte te voorzien. 

Het opmaken van het ontwerp van akte, alsook de vereiste bodemattesten aan te vragen bij OVAM, zal 

gebeuren door Notarissenassociatie ‘Devos, Turpyn, Mullie & Voet’ te Sint-Denijs.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

project 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Krediet incl. 

btw 

2021 

 

 

2021 

070500-10 

 

 

/ 

070500 

 

 

011000 

221000 

 

 

613000 

524 

 

 

/ 

64.800,00 EUR 

(ruiling met 

opleg) 

10.987,50 EUR 

(aktekosten) 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ruiling van onroerende goederen tussen de gemeente 

Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, meer bepaald de ruiling van de parking, 

gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan bij nr. 8 te Zwevegem, eigendom van de gemeente Zwevegem, 

kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 1ste afdeling – sectie B perceelnummer 35 H3, met een kadastrale 

oppervlakte van 13 a 99 ca, geraamd op tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (263.500,00 euro) 

en het Parochiaal Centrum met kelderberging en 2.120/10.000sten in de gemeenschappelijke delen waaronder 

de grond, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, met een totaal bebouwde oppervlakte van ongeveer 428 

m², eigendom van de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, kadastraal gekend onder 

ZWEVEGEM – 1ste afdeling – sectie B perceelnummer 131 G P0012,  

geraamd op driehonderdachtentwintigduizend driehonderd euro (328.300,00 euro). 

Artikel 2 



De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ruiling met opleg van hoger vermelde onroerende goederen, 

waarbij de gemeente Zwevegem het verschil ten bedrage van 64.800,00 euro zal betalen. 

De aktekosten worden geraamd op 2.500,00 euro, waarvan de helft ten laste van de gemeente. 

Artikel 3 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord voor wat de site Sint-Paulus betreft, gelegen Italiëlaan te 

Zwevegem, waarvoor destijds drie akten inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten werden tussen de 

gemeente Zwevegem, VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem en de Kerkfabriek van de Parochie 

Sint-Amandus te Zwevegem, meer bepaald: 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de 

Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem, verleden op 15 oktober 2007 (kerkgebouw 

en sanitair). 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW 

Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 14 februari 2008 (conciërgewoning). 

➢ Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW 

Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 2 december 2008 (cultureel centrum, 

grond en luifel), 

om deze erfpachten in de toekomst vrij te geven/te beëindigen. 

Artikel 4 

Voor de ruiling met opleg van bedoelde onroerende goederen alsook de beëindiging van de drie erfpachten, 

wordt dit in één akte voorzien. 

Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte (ruilkosten) worden als volgt verdeeld : 50/50 (Gemeente / 

Dekenij).  

Artikel 5 

Notarissenassociatie ‘Devos, Turpyn, Mullie & Voet’ met standplaats te Sint-Denijs, Helkijnstraat 82, wordt 

gelast met het opmaken van het ontwerp van akte inzake ruiling met opleg van bedoelde onroerende 

goederen, alsook de beëindiging van de drie erfpachten, en het aanvragen van de vereiste bodemattesten bij 

OVAM. 

Na ontvangst van alle administratieve stukken, zal het ontwerp van akte ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad. 

Artikel 6 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg 

overgemaakt aan “Notarissenassociatie Devos, Turpyn, Mullie & Voet”, Helkijnstraat 82 te 8554 Sint-Denijs, 

alsook ter kennisgeving aan de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem – t.a.v. Deken Achiel 

Roets, Scheldelaan 1 te 8580 Avelgem en aan de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus, Theophiel 

Toyeplein 9 te 8550 Zwevegem. 

6.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT". 

Bevoegdheid 

- Decreet van 29 november 2002, houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 

van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 juli 1997 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 

en pleinen. 

Juridische grond 



-  Onderrichtingen van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in 

het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998. 

-  Bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende goedkeuring van de wegenis-, riolerings- en 

omgevingswerken voor het verkavelen van gronden (25 loten) langsheen de Processieweg te Moen op naam 

van NV Patriver. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2019 houdende afleveren van de 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (25 loten) met wegenis, gelegen Processieweg te 

Moen. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving aan 

de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen, 

namelijk “ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Inplantingsplan wegeniswerken. 

-  Liggingsplan verkaveling Processieweg Moen. 

-  Verkavelingsplan – VK met wegenis – 25 loten – Processieweg. 

-  Plan met definitieve straatnaamgeving “ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT”. 

-  Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgevingen d.d. 13 

juli 2020. 

-  Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek d.d. 16 december 2020 in functie van 

het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in 

de verkaveling NV PATRIVER, gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk “ANTOINETTE 

VANDENBULCKESTRAAT”. 

-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgeving d.d. 6 

januari 2021. 

-  Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 28 december 2020 tot 

27 januari 2021, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Advies 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van 

het openbaar onderzoek met datum van sluiting 27 januari 2021. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuur en bibliotheek werd beslist op 6 januari 2021, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de 

voorgestelde straatnaamgeving “ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT” voor de nieuw aan te leggen wegenis 

in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen.  

Situering 

De verkaveling is gelegen langs de Processieweg. De Processieweg (gemeenteweg) bevindt zich tussen de 

Kapellestraat, Sportstraat en Moenplaats in de kern van Moen, ten zuiden van de gemeente Zwevegem. Het 

betrokken perceel is een weide/akkerland ter hoogte van de vrije basisschool van Moen. 

Het betreft het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw met wegenis. 

Aan de wegenis binnen deze verkaveling dient een nieuwe straatnaam te worden gegeven. 

Motivering 

Door de NV Patriver werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden met wegenis, zijnde 

eveneens uitvoeren van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken, gelegen langsheen de Processieweg te 

Moen. 



De verkaveling betreft enerzijds het verkavelen van 25 loten voor geschakelde ééngezinswoningen in 4 

rijen/blokken evenwijdig met de Processieweg en anderzijds het voorzien van een projectzone voor 

meergezinswoningen aan de oostzijde van het perceel. 

Er wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe rijweg tussen de Processieweg en de projectzone voor 

meergezinswoningen in een tweelaagse bitumineuze verharding. 

Evenwijdig met de Processieweg worden 2 zijwegen aangelegd. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 2019 de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het 

verkavelen van gronden (25 loten) langsheen de Processieweg te Moen op naam van NV Patriver goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 november 2019 de omgevingsvergunning 

afgeleverd voor het verkavelen van gronden (25 loten) met wegenis, gelegen langsheen de Processieweg te 

Moen aan NV Patriver. 

Aan de nieuw aan te leggen hoofdstraat en de 2 zijstraten gelegen langsheen de Processieweg dient een 

straatnaam gegeven te worden. 

Het zou aangewezen zijn in het belang van de toekomstige bewoners van de nieuwe verkaveling in Moen en 

het algemeen belang, om slechts 1 straatnaam te geven/toe te kennen, vermits het slechts 25 woningen 

betreft. 

Het zou niet redelijk zijn voor 25 woningen, 3 straatnamen te geven. 

Voorstellen straatnaamgeving wegenis VK Patriver, gelegen langsheen de Processieweg te Moen: 

-  Werner Depraetere, nationaal vice voorzitter NCPGR en secretaris NSB Zwevegem: “Politieke 

Gevangenenstraat”. 

-  Sofie Lemaire, TV-maakster die aanmoedigt om vrouwen vaker een plek in de publieke ruimte te geven. 

Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd op 6 juli 2020 een ‘vooradvies’ gevraagd. 

Op 13 juli 2020 werd het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek uitgebracht: 

De leden zijn unaniem akkoord om aan de 3 straten vrouwennamen toe te kennen in het kader van “meer 

vrouw op straat”. 

Voorstel Zwevegemse vrouwen die iets betekenden: 

-  Clementine Delrue (1822-1906): schonk gronden aan de kloostergemeenschap van Heestert voor opstart 

van hun werking. 

-  Amantine Vantieghem: de heks van Zwevegem eind 16de – begin 17de eeuw. 

-  Antoinette Vandenbulcke (1922-1998): stichtster van Heemkundige Kring Mulnis Moen en bezieler van 

roerend erfgoed. 

Andere voorstellen: 

-  Winnie Mandela: morele steun aan “Black Lives Matter”: gelijke rechten voor mensen van Afrikaanse origine 

en “Me Too”: gelijke rechten voor de vrouw. 

Door de heer Jozef Bossuyt werd een mail verstuurd naar Paulette Loosveldt met nog voorstellen van 

straatnaamgevingen: 

-  Patrice Lumumbastraat  de eerste democratisch verkozen premier van Kongo, een internationaal icoon van 

de antikoloniale bevrijdingsbeweging voor de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de landen van de derde 

wereld. 

-  Laurent Kabilastraat: de leider van de Congolese revolutie in 1997, en eerste democratisch werkende 

president van Kongo tot 2001. 

Na overleg werd beslist om slechts 1 straatnaam toe te kennen voor deze verkaveling en wordt de naam 

‘Antoinette Vandenbulckestraat’ weerhouden, plaatselijke stichtster van de Heemkundige Kring Mulnis Moen 

en bezieler van roerend erfgoed. 



Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 om de straatnaam 

“ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT” toe te kennen aan de nieuw aan te leggen straten in de verkaveling 

van de NV Patriver, gelegen langsheen de Processieweg te Moen. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” onderworpen gedurende de 

periode van 28 december 2020 tot en met 27 januari 2021. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Terzelfdertijd werd het advies 

aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van 

het openbaar onderzoek met datum van sluiting 27 januari 2021. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuur en bibliotheek werd beslist op 6 januari 2021, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de 

voorgestelde straatnaamgeving “ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT” voor de nieuw aan te leggen wegenis 

in de verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen. 

Volgens de onderrichtingen van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in verband met het 

geven en spellen van straatnamen, verschenen in het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998, dient de 

straatnaam de aard van de plaats aan te geven, en wordt het element -straat, -weg, -laan, -dreef, park, 

plantsoen, plein enz… achteraan vast geschreven en dit naargelang de aard van het goedgekeurde 

wegentracé. Bij een straatnaam naar een persoon wordt de voornaam voluit geschreven en worden titels 

weggelaten (zoals schepen, burgemeester …).   

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel : De straatnaam “Antoinette Vandenbulckestraat” wordt toegekend aan de nieuw aan te 

leggen straten in de verkaveling NV Patriver, gelegen langsheen de Processieweg te Moen. 

7.  Goedkeuring huurovereenkomst in kader van het realiseren van het project Beerbos in de 

Bruqstraat - Beerbosstraat in Sint-Denijs. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 

- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

- Bestuursdecreet van 7 december 2018 

Verwijzingsdocumenten 

- Huurovereenkomst tussen Koramic Invest nv, Kortrijk en gemeente Zwevegem 

(GR20210222_bijlage_2021_07)  (GR20210222_bijlage_2021_07.1)  (GR20210222_bijlage_2021_07.2)  

- Grondplan Brucqstraat – Beerbosstraat in Sint-Denijs, met eigendomsstructuur 

- Ontwerp te realiseren project Brucqstraat – Beerbosstraat in Sint-Denijs 

Situering 

Het OCMW Zwevegem is eigenaar van het perceel in de Brucqstraat, beter gekend als de picknickweide.   

Dit perceel grenst aan 2 andere landbouwpercelen.  

In kader van het Klimaatplan Zwevegem en het beleidsplan bosuitbreiding werd in de zomer van 2020 een 

gezamenlijke projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos voor de 

projectoproep Natuur in je Buurt. Hiervoor werd een Privaat Publieke Samenwerking voorgesteld tussen 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168193
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168198
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168200


Koramic Invest nv, Natuurpunt, en het Lokaal Bestuur Zwevegem. Om de uiterlijke indieningsdatum niet te 

overschrijden, werd het PPS project tijdig ingediend bij ANB via mandaat. 

Helaas werd dit project niet weerhouden voor financiële ondersteuning. 

Het uitblijven van financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen was echter geen reden om het project af te 

blazen, maar eerder om te herdenken, faseren en een financiële herberekening. 

Motivering 

De dienst groen en wegen stelt voor om op deze site het project Beerbos te realiseren.  

Het project bestaat uit een uitbreiding van de picknickweide met een pluktuin én bebossing.  

Als partner van het project Voedselrijk proberen we de Korte Keten extra in het licht te brengen. Plukplekken 

en sneukelheggen vormen hier een uitgesproken deel van, dus willen we het aanwezige braamstruweel verder 

uitbouwen als sneukelheg. Verder vullen we dit aan met ook andere eetbare fruitsoorten en diverse bomen 

van (vergeten) fruitrassen.  

Hiermee willen we mensen binnen een veilige setting laten genieten van natuur, beweging, lokaal voedsel en 

elkaars gezelschap. In aanloop hiervan werd het jaarlijkse Geboorteplekje ingericht in dit picknickbos op het 

perceel van OCMW Zwevegem. 

Dit project wil dus klimaatdoelstellingen, natuurontwikkeling, lokale gezonde voeding en een ontmoetingsplek 

combineren op een laagdrempelige manier. 

Ook het educatieve luikt vormt een aspect zowel in permanente infoborden, maar ook via infomomenten en 

begeleiden van schoolexcursies. Hiervoor is de samenwerking met Natuurpunt een belangrijke schakel, zij zijn 

immers sterk uitgebouwd naar natuureducatie en begeleiden van groepen toe. 

Om het project Beerbos te kunnen realiseren, stelt de dienst groen en wegen voor om het perceel, kadastraal 

gekend onder afdeling 6, Sint-Denijs, sectie E nr. 443, eigendom van Koramic Invest nv, te huren via 

huurovereenkomst als bijlage, dit in naam van het lokaal bestuur Zwevegem.  

De realisatie van het Beerbos zal opgestart worden in het najaar 2021 met een gefaseerde uitvoering. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem 
Algemene 

rekening 
Actie Bedrag 

2021 en volgende 034000 610000 222 

250 euro basishuurprijs  

per jaar, gekoppeld aan de 

gezondheidsindex  

+  

44 euro onroerende voorheffing  

per jaar  

(geïndexeerd KI voor AJ 2020) 

 

BESLUIT 

21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara 

Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 

Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon 

Vanassche) 

5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 

Rollez) 



Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de huurovereenkomst (GR20210222_bijlage_2021_07) 

(GR20210222_bijlage_2021_07.1) (GR20210222_bijlage_2021_07.2) tussen de gemeente Zwevegem als 

huurder en Koramic Invest nv, Kapel ter Bede 84 in 8500 Kortrijk als verhuurder voor het perceel kadastraal 

gekend onder afdeling 6, Sint-Denijs, sectie E nr. 443, gelegen in de Brucqstraat – Beerbosstraat in Sint-

Denijs, in kader van het realiseren van het project Beerbos. 

Artikel 2 

De huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van 25 jaar, ingaande op 22 februari 2021 en 

van rechtswege eindigend op vaste eindvervaldatum van 21 februari 2046 zonder dat hiertoe enig opzeg 

vereist is. 

Artikel 3 

De huurovereenkomst wordt gesloten tegen een jaarlijkse basishuurprijs van 250 euro, gekoppeld aan de 

gezondheidsindex en te verhogen met de jaarlijkse onroerende voorheffing ten bedrage van 44 euro 

geïndexeerd KI. 

Artikel 4 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 034000 – AR 610000 – AC 222 van het 

budget 2021 en volgende. 

Artikel 5 

Koramic Invest nv, Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

→ Motivatie stemgedrag: 

De fractie N-VA onthoudt zich voor dit dossier omdat er geen zekerheid is van wat 

er zal gebeuren na 25 jaar. Zij willen de toekomstige generatie niet opzadelen met 

de verplichting om te ontbossen. 

8.  Verlenen advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Omleidingsweg Anzegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 56. 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.15 §4. 

Verwijsdocumenten 

Brief provincie West-Vlaanderen d.d. 18 januari 2021. 

Situering 

Op 17 december 2020 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Omleidingsweg Anzegem (Anzegem) voorlopig heeft vastgesteld. 

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.15, 

onderwerpt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan een openbaar onderzoek 

dat loopt van 1 februari 2021 tot en met 2 april 2021.  

Verzoek 

Ingevolge artikel 2.2.15 §4 van de VCRO kunnen de gemeenteraden van de gemeenten die grenzen aan de 

gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele door het PRUP wordt bestreken, hun advies 

overmaken aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) binnen de termijn van het 

openbaar onderzoek.  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168193
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168198
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168200


Motivering 

Het PRUP voorziet in een omleidingsweg rondom de kern van Anzegem. De omleidingsweg vormt een 

omleiding van de N382 die de verbinding vormt tussen Waregem en Kluisbergen. De verkeersstructuur in het 

Leie-Schelde interfluvium is opgebouwd uit een aantal evenwijdige assen tussen E17 en de Scheldevallei 

(Kluisbergen-Oudenaarde). Binnen het grondgebied Zwevegem gaat het over de N8. Binnen het grondgebied 

Anzegem gaat het over de N36 (Vichte-Ingooigem) en de N382 (Anzegem). Zoals voorzien in het PRS werden 

de N391, de N8 en de N382 geselecteerd als secundaire weg II in hun ontsluitende rol naar de hoofdwegen 

toe. Voor de ontsluiting naar het hogere wegennet en de ontlasting van de lokale assen in het gebied zullen 

de N8/ N391, de N382 en de N353 een belangrijke rol spelen. De gemeente Zwevegem sluit zich aan bij de 

visie in de toelichtingsnota van het PRUP, dat aangeeft dat de N8/N391 en de N382 een evenwaardige 

bovenlokale rol hebben en in de toekomst moeten zorgen voor een maximale ontlasting van de N36 (Deerlijk-

Kaster) van doorgaand verkeer. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent advies over de omleidingsweg Anzegem aan de Provinciale Commissie voor 

Ruimtelijke Ordening (PROCORO) zoals hierboven uiteengezet in de motivering van deze beslissing. 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(PROCORO). 

9.  Goedkeuring reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein (GR20210222_bijlage_2021_08). 

Situering 

Om een éénduidig en duidelijk beleid te hanteren rond de inname van het openbaar domein door 

horecaterrassen, wordt een terrassenreglement in het leven geroepen. Het reglement stelt veiligheid en 

beeldkwaliteit voorop. Dit is een uitbreiding op de algemene politieverordening (dit reglement wordt als bijlage 

opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing van deze verordening).  

In het reglement wordt gesproken van een retributie. Vanaf 1 januari 2023 kunnen we deze heffen. Tot en 

met 31 december 2022 wordt er geen retributie aangerekend. Het tarief wordt in de eerstkomende aanpassing 

van het retributiereglement opgenomen.  

Motivering 

Het reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein legt enkele regels en afspraken vast 

inzake veiligheid en beeldkwaliteit. Op die manier weten zowel de gemeentelijke overheid - als beheerder van 

de publieke ruimte, als de horeca-uitbater - als ondernemer die een belangrijke rol heeft in het creëren van 

een boeiende en aangename sfeer in de gemeente, perfect waar ze aan toe zijn. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/169100


Het reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein, in bijlage bij deze beslissing gevoegd 

(GR20210222_bijlage_2021_08), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3  

Dit reglement treedt in werking 1 maart 2021. 

→ Op vraag van de meerderheid wordt ter zitting de ontwerpbeslissing aangepast: in de rubriek 

'situering' volgende zin: 'Vanaf 1 januari 2023 kunnen (i.p.v. zullen) we deze heffen'. 

In artikel 3 §3 van het reglement dient een tikfout verbeterd te worden (stoepborden i.p.v. 

stopborden). 

10.  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, 

Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat - 's Gravenstraat - 

Deerlijkstraat, grens Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht. 

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.  

Verwijzingsdocumenten 

Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, Harelbeke en Zwevegem betreffende de 

heraanleg van de Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat - Deerlijkstraat. (GR20210222_bijlage_2021_09)  

Motivering 

Het gemeentebestuur Deerlijk voorziet om de Kleine Brandstraat her aan te leggen met een nieuwe asfalt 

toplaag.  

De Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat verbindt Deerlijk met Zwevegem en loopt grotendeels 

over het grondgebied van Deerlijk en Harelbeke om dan aan te sluiten op de Deerlijkstraat in Zwevegem. 

Gezien deze straat deels op grondgebied Harelbeke en deels op Zwevegem ligt, kwam de vraag tot 

samenwerken voor dit project. 

Gemeentebestuur Deerlijk stelt voor om in te staan voor de opmaak van het bestek en de overheidsopdracht 

te voeren en wordt dus aangeduid als aanbestedende overheid.  

Gelet op de sterk verminderde toestand van het deel ter zake van de Deerlijkstraat op Zwevegems 

grondgebied, stelt de dienst groen en wegen voor om deze samenwerking aan te gaan. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/169100
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De samenwerking bundelt de gemeenschappelijke belangen in de heraanleg van de asfaltverharding en 

plaatselijke vernieuwing van de fundering van deze weg.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, 

Harelbeke en Zwevegem betreffende de heraanleg van de Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat, 

grens Zwevegem (GR20210222_bijlage_2021_09). 

Artikel 2 

Gemeente Deerlijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

11.  Goedkeuring ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor de renovatie van fietspaden in 

de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht. 

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.   

-  Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing met 

vaststelling wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp 

voor buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021 met een totale raming van 

107.438,00 euro excl. btw of 130.000,00 euro incl. btw (totaal voor 2 jaar) en waarbij beslist werd deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-rda-19-

11.  

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2019 betreffende goedkeuring 

lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud 

aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2020 betreffende goedkeuring 

aanstelling van de ontwerper voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 

Zwevegem 2020 en 2021, zijnde studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare, 

tegen een ereloonpercentage van 4,59 % van de kostprijs van de werken. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Bestek 20.08C 

-  Raming 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/168202


-  Plannen 

Motivering  

In Zwevegem liggen er een heel aantal kilometers fietspaden in betonstroken. Dit is op zich een zeer duurzame 

vorm van verharding, maar het rijcomfort is op vele van deze fietspaden sterk verminderd.  

In kader van het jaarlijkse budget Bijzonder Onderhoud Wegen 2021, wil de dienst groen & wegen extra 

inzetten op rijcomfort van deze diverse fietspaden, voornamelijk de dorpskernverbindende fietspaden. Dit 

willen we aanzienlijk verbeteren met het plaatsen van een dubbele slemlaag bovenop deze bestaande 

fietspaden in beton. 

Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd wegdek dat door de jaren heen poreus 

geworden is en eerste tekenen van scheurvorming vertoont, opnieuw verrijkt wordt en waterdicht gemaakt 

wordt. Het plaatsen van een slemlaag resulteert in een mooi, egaal wegoppervlak met een verbeterde 

stroefheid en een verhoogd rijcomfort. 

Deze techniek wordt vooral toegepast op asfaltwegen als preventief onderhoud, maar kan ook toegepast 

worden op betonoppervlakken. In West-Vlaanderen wordt deze techniek minder vaak toegepast, maar in 

Limburg, toch de fietsprovincie bij uitstek, is dit ‘common practice’. 

Dit project is dus een proefproject op Zwevegems niveau. De dienst verwerkte hiervoor bewust diverse 

situaties en verschillende ondergronden in dit dossier om de komende jaren de evolutie van deze slemlagen 

nauwlettend te kunnen opvolgen. Hieruit kunnen dan conclusies getrokken worden naar verder onderhoud 

van fietspaden en wegen. Daardoor kan de verdere lange termijnplanning van het wegenonderhoud in 

Zwevegem op basis van voortschrijdend inzicht continu verfijnd en bijgesteld worden. 

De dienst is van mening dat dit procedé een financieel interessante manier van herstel en upgrade van de 

bewuste fietspaden is. Op die manier wil de dienst ook meewerken aan het verder uitrollen van Zwevegem 

als fietsgemeente. Door de combinatie met de invoering van de fietszone in Zwevegem centrum kan dit een 

grote sprong voorwaarts worden op vlak van fietsveiligheid en rijcomfort. 

Voor de renovatie van fietspaden 2021 werd door studiebureau Demey, in overleg met dienst groen en wegen, 

bestek 20.08C opgemaakt met een totale raming van 297.252,50 euro excl. btw of 359.675,53 euro incl. btw 

verlegd. 

Er zijn herstellingswerken gepland (soms deels) in de volgende straten : Zwevegemstraat, Zolderstraat, 

Verzetslaan, Moenstraat, Tiegemstraat, Stationsstraat, Schepen Joseph Vercruyssestraat – Minister Alfred de 

Taeyestraat en Bossuitstraat (waarvan alle details opgenomen in de plannen), onder voorbehoud van 

voldoende budget. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Krediet incl. btw 

2021 020000-1 020000 224007 - 1.300.000,00 euro 

Gunningsprocedure : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

BESLUIT 

23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara 

Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 

Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy 

Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez) 

3 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire) 



Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de renovatie van fietspaden in de gemeente Zwevegem 

voor dienstjaar 2021, bestek nummer 20.08C, opgemaakt door studiebureau Demey met een totale raming 

van 297.252,50 euro excl. btw of 359.675,53 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-1 - BI 020000 - AR 224007 van het 

budget 2021. 

Artikel 4 

De ontwerper wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

→ Motivatie stemgedrag: 

De fractie Groen stelt dat de fietspaden die opgenomen zijn, fietspaden zijn die niet 

los liggen van het wegdek en hierop een slemlaag aanbrengen is voor de fractie 

Groen geen meerwaarde (het blijven geen veilige fietspaden). Het gaat hier meer 

over instandhoudingswerken om het comfort van de fietser te verbeteren. 

12.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de Vande 

Vennestraat in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Fluvius met referentie S&A/G1/CW-349020 van 14 december 2020 waarbij Fluvius de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Vande Vennestraat in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 59.727,31 euro, vrij van btw. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Door Fluvius werd een vraag ingediend voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Vande 

Vennestraat in Zwevegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande werken in buitengewoon 

onderhoud wegen 2020. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Krediet incl. btw 

2021 IP020000-5 020000 225007 - 162.442,79 euro 

 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 29.066,05 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 30.661,26 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 0,00 euro 

       



    Totaal excl. btw 59.727,31 euro 

    btw verlegd (C) 0,00 euro 

    Totaal incl. btw 59.727,31 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Vande Vennestraat in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 59.727,31 euro, vrij van btw. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP0 20000-5 – BI 020000 – AR 225007 van het 

budget 2021.  

Artikel 3 

Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

13.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Bossuitstraat in Moen. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur 40 en 41. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Fluvius met referentie S&A/G1/cw-349018 van 3 december 2020 waarbij Fluvius de beschrijving 

en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Bossuitstraat in 

Moen, voor een totaal bedrag van 90.700,27 euro, vrij van btw. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur. 

Motivering 

Door Fluvius werd een vraag ingediend voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Bossuitstraat in Moen. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande werken in buitengewoon onderhoud 

wegen 2020. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Krediet incl. btw 

2021 IP020000-5 020000 225007 - 162.442,79 euro 

 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 58.787,53 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 31.912,74 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 0,00 euro 

       
    Totaal excl. btw 90.700,27 euro 

    btw verlegd (C) 0,00 euro 

    Totaal incl. btw 90.700,27 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 



Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Bossuitstraat in Moen, voor een totaal bedrag van 90.700,27 euro, vrij van btw. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP0 20000-5 – BI 020000 – AR 225007 van het 

budget 2021.  

Artikel 3 

Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

14.  Voordracht van een raadslid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG en 

vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

-  Besluit van de installatievergadering van 2 januari 2019 betreffende onderzoek van de geloofsbrieven van 

de gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende IMOG - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 

vergadering. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende IMOG - Voordracht van een 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 

Motivering 

Burgemeester Marc Doutreluingne werd voorgedragen als lid van de raad van bestuur voor de 

Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG) voor de duur van de legislatuur in de 

gemeenteraad van 25 februari 2019.  Marc Doutreluingne heeft kennis gegeven dat hij ontslag wenst te nemen 

als bestuurder bij IMOG.  Een andere kandidaat moet voorgedragen worden om de plaats van Marc 

Doutreluingne in te nemen in de raad van bestuur van IMOG.   

Gezien Geert Delaey actueel vertegenwoordiger is in de algemene vergadering van IMOG en hij op heden 

voorgedragen wordt als bestuurder in de raad van bestuur van  IMOG dient een nieuwe vertegenwoordiger 

aangeduid te worden in de algemene vergadering.  Het voorstel is dat Marc Doutreluingne aangesteld wordt 

als eerste effectief vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene 

vergadering van IMOG. 

BESLUIT 

Geert Delaey als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG:  

23 STEMMEN VOOR 

1 ONTHOUDING 

2 ONGELDIG 

Marc Doutreluigne als eerste effectief lid in de algemene vergadering van IMOG:  

24 STEMMEN VOOR 

2 ONGELDIG 

Artikel 1 

Raadslid Geert Delaey, wonende Stationsstraat 115 te 8552 Moen, wordt voorgedragen als lid van de raad 

van bestuur van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen 



(IMOG) voor de resterende periode van de legislatuur, in navolging van het ontslag van Marc Doutreluingne 

in de raad van bestuur. 

Artikel 2 

Burgemeester Marc Doutreluingne, wonende Priesterstraat 6 te 8554 Sint-Denijs, wordt aangeduid als eerste 

effectief vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene vergadering van 

Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) voor de 

resterende periode van de legislatuur. 

Artikel 3 

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IMOG (veerle.detollenaere@imog.be). 

15.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

* Varia. 

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

 

De zitting wordt gesloten om 22.24 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  voorzitter 

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet 

 


