
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 FEBRUARI 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, 

Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Sem Vanhessche, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Afwezig: Sabine Poleyn, raadslid afwezig voor agendapunt 2.  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.07 uur. 

 

 

* Kennisname verslag adviesraad. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag d.d. 15 december 2016 van de gemeentelijke 

adviesraad voor groen en bebloeming. 

1.  Goedkeuring samenwerkingsprotocol DCO (dienstencheque-organisatie). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en volgende. 

Juridische grond 

-  Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

gewijzigd bij decreet van 7 juli 2006, het hersteldecreet van 22 december 2006 en de wet houdende 

diverse bepalingen van 27 december 2006. 

-  OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen. 

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

wijzigingen. 

-  Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Verwijzingsdocumenten 

Samenwerkingsprotocol voor de poetsdiensten (bijlage 2017-04). 

Situering 

Reeds vele jaren noteren we een verlies voor de werking van de poetsdiensten van het OCMW. 

Door de omschakeling van de reguliere poetsdienst naar de poetsdienst met dienstencheques kon dit verlies 

enigszins gemilderd worden. Wegwerken is echter onmogelijk, gezien de kostenstructuur: het tekort op 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85297


jaarbasis loopt op tot 200.000 euro. Dit is onhoudbaar op lange termijn. De werking van een poetsdienst 

binnen de thuiszorgdiensten was en is heel belangrijk. Er zijn andere spelers op de markt die een 

gelijkaardige werking aanbieden o.a. de PWA-dienstcheque-organisatie (PWA-DCO), waarmee het OCMW 

reeds van bij aanvang een samenwerking heeft. Zorgaanvragen komen bij het OCMW terecht, 

comfortaanvragen bij PWA-DCO. De PWA-DCO werkt met een andere kostenstructuur en statuut, en kan zo 

bijna break-even werken.  

Door wijzigingen in de reglementering kan de PWA-DCO maximaal nog tot eind 2017 binnen de huidige VZW 

actief blijven. 

Dit kan een opportuniteit bieden voor een samenwerking tussen OCMW en de PWA-DCO.  

Sociaal-economische organisaties (cf. vzw BIK) hebben ook een DCO en mogelijks interesse in een 

uitbreiding van hun aanbod. 

Het rendabeler maken van de poetsdienst van het OCMW kan niet binnen de huidige context en 

rechtspositieregeling. Een mogelijke oplossing ligt dus in het eventueel samengaan met een andere DCO. 

We willen rekening houden met volgende bekommernissen: belangen van het personeel (werkbehoud, 

werkzekerheid, werkomstandigheden en –voorwaarden) en belangen van het cliënteel: ouderen/zorg-

behoevenden, die vaak een andere benadering vragen dan de klassieke tweeverdieners, belang van contact 

in functie van tijdige detectie van (bijkomende) zorgen, hulp bij administratie. 

Om enerzijds op het grondgebied van onze gemeente deze sociale dienstverlening te kunnen blijven 

aanbieden aan deze doelgroep, en anderzijds om de tewerkstelling niet in het gedrang te brengen, werd een 

onderzoek naar mogelijkheden opgestart, waarbij werd nagegaan welke samenwerkingen haalbaar zijn, 

rekening houdend met de bekommernissen, en de gevolgen op budgettair vlak. 

De raad van het OCMW heeft hiervoor in oktober 2016 een consultant  (Karel Hubau) aangesteld.  

Na onderzoek blijkt dat het haalbaar is om tegen uiterlijk begin 2018 één efficiënte en effectieve DC-

organisatie operationeel te hebben, die de DC-activiteiten van volgende partners bundelt in een DCO vzw 

met 90 werknemers: nl. de PWA vzw Zwevegem, OCMW Zwevegem en BIK vzw en de klassieke 

poetsactiviteiten van het OCMW Zwevegem. 

Om dit te realiseren wordt nu voorgesteld om een samenwerkingsprotocol af te sluiten tussen de 

verschillende partners. 

Momenteel wordt de werknaam van New DCO gehanteerd. Er wordt een projectteam samengesteld en er 

worden een aantal afspraken gemaakt rond communicatie, juridische structuur en operationele coördinatie. 

Motivering 

Het is belangrijk dat de gemeente mee dit traject ondersteunt vandaar dat het samenwerkingsprotocol ook 

wordt voorgelegd ter ondertekening van de burgemeester en de secretaris. De gemeente is partner binnen 

de VZW PWA en de gemeente is zeker ook rechtstreeks betrokken partij bij het OCMW. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het samenwerkingsprotocol in bijlage (bijlage 2017-04) voor de 

poetsdienst(en) met het oog op een behoud op lange termijn van dienstverlening en tewerkstelling. 

Artikel 2 

De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd om dit samenwerkingsprotocol te tekenen namens de 

gemeente. 

 Raadslid Sabine Poleyn verlaat de zitting. 

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85297


2.  Definitieve vaststelling RUP 26_2 "Strategisch project Bekaert". 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 2.2.1 t/m 2.2.5 en 2.2.13 t/m 2.2.18. 

Juridische grond 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 november 2010 houdende goedkeuring van 

de afsprakennota en toewijzing van de opdracht aan Leiedal voor de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 23 april 2012 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.1 “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 21 maart 2016 houdende voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.2 “Strategisch project Bekaert”. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 28 november 2016 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan 26.2 “Strategisch project Bekaert”. 

Verwijzingsdocumenten 

- Besluit van de dienst MER d.d. 18 december 2015 inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage RUP. 

- Verslag vergadering GECORO d.d. 4 februari 2016. 

- Verslag van de plenaire vergadering d.d. 17 februari 2016 aangaande het voorontwerp RUP. 

- Advies van de deputatie van West-Vlaanderen dd. 26 mei 2016. 

- Bezwaarschrift ingediend door dhr. Vander Beken i.k.v. het openbaar onderzoek dd. 19 juni 2016. 

- Verslag vergadering GECORO d.d. 5 september 2016. 

- Besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen houdende de schorsing van het   

gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project 

Bekaert voor de gemeente Zwevegem d.d. 26 januari 2017. 

Situering 

De multinational Bekaert is historisch gegroeid vanuit het centrum van Zwevegem en is thans sterk 

verweven met het woonweefsel. De oude kern is geprangd tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat, tot 

vlak in het centrum van Zwevegem. Het grootste deel van de site bestaat uit een amalgaam van 

grootschalige bedrijfsgebouwen, die door een kortstondige leegstand reeds sterk aan verval onderhevig zijn. 

Ter hoogte van de Otegemstraat situeert zich de historische kern met het “kasteeltje” en kantoorgebouwen 

in een parkachtige omgeving, als het ware het spiegelbeeld van het gemeentepark aan de overzijde. Binnen 

deze gebouwen is nog steeds activiteit. De voormalige spoorwegbedding doorkruist het bedrijventerrein van 

de firma Bekaert; precies ter hoogte van de Otegemstraat-Deerlijkstraat zorgt dit voor de missing link in het 

bovenlokaal fietspad dat werd aangelegd op deze voormalige spoorwegbedding. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de Deputatie West-Vlaanderen op 1 april 

2004, zijn een aantal heroriënteringsprojecten opgenomen waarbij zal gezocht worden naar een nieuwe 

invulling van deze terreinen of gronden, al dan niet in het verlengde van de huidige bestemming 

(bedrijvigheid). In deze zin werden sinds de goedkeuring van het structuurplan reeds diverse RUPS 

opgestart tot reconversie (Bekaertsite Moen, Bekaertsite Blokkestraat, KMO-zone Jolainstraat, …).  

Niettegenstaande de site Bekaert tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat niet expliciet als reconversiezone 

is opgenomen in het structuurplan, nopen de herstructureringen binnen de firma Bekaert op mondiale schaal 

tot een reflectie omtrent de gewenste structuur van dit terrein in het centrum van de gemeente, teneinde 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De huidige bestemming van het gewestplan is achterhaald, gelet 

op de centrale ligging en de gewijzigde economische situatie. Hierbij dient de relatie met het centrum en het 

Guldensporenfietspad de basis te vormen voor een kwalitatieve en duurzame herbestemming. 



In zitting van 3 november 2010 werd de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_26_1 

“Strategisch project Bekaert” toegewezen aan de intercommunale Leiedal. Dit gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan werd in zitting van 23 april 2012 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. En 

goedgekeurd door de deputatie op 31 mei 2012. 

Na de goedkeuring van het RUP 26.1 bleek uit verder onderzoek dat de potenties van het plangebied als 

stedelijk woonproject kunnen geoptimaliseerd worden binnen de ruimtelijke context van het centrum van 

Zwevegem. Dit om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar betaalbare en kleinere 

woningen en assistentiewoningen.  

In dit kader werd beslist om het bestaande RUP te herzien.   

Op 17 februari 2016 vond de plenaire vergadering plaats in de kantoren van de gemeente; hierbij werden de 

opmerkingen en adviezen op het voorontwerp besproken.  

Tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek, ingericht van 2 mei 2016 t.e.m. 30 juni 2016, werd één 

bezwaar ingediend. Het advies van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen was voorwaardelijk 

gunstig d.d. 26 mei 2016. De voorwaarde heeft betrekking op het opleggen van bijkomende 

randvoorwaarden m.b.t. bergruimte, parkeren en fietsenstalling in het RUP. Vanuit het departement, Ruimte 

Vlaanderen, werd geen advies uitgebracht. 

Op 5 september 2016 gaf de GECORO een gunstig advies voor het RUP. Het bezwaar werd ongegrond 

verklaard. De GECORO is van mening dat een aanpassing van het RUP niet vereist is om tegemoet te komen 

aan de opmerkingen. M.b.t. het advies van de deputatie vraagt de GECORO om voor meergezinswoningen 

een norm van minimum twee fietsstalplaatsen per wooneenheid te hanteren. De GECORO is verder van 

mening dat de voorschriften in het RUP duidelijk zijn dat sterk verkeer genererende handelszaken of 

bedrijven niet toegelaten zijn en er aldus geen bijkomende voorschriften dienen opgenomen te worden. 

Tenslotte is de GECORO van mening dat het aspect van voldoende bergruimte bij de stedenbouwkundige 

aanvraag beoordeeld dient te worden. 

Op 28 november 2016 werd het RUP definitief vastgesteld. Inzake het ingediende bezwaar werd hierbij het 

advies van GECORO gevolgd. Er werd geconcludeerd dat het bezwaar ongegrond is en dat er geen 

aanpassingen aan het RUP nodig zijn om tegemoet te komen aan de opmerkingen. Het RUP werd wel 

aangepast aan de voorwaarden en opmerkingen geformuleerd in het advies van de deputatie dd. 26 mei 

2016.  

Op 26 januari 2017 schorst de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeenteraadsbesluit tot 

definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project Bekaert. Het RUP wordt geschorst 

omwille van het niet naleven van een substantiële vormvereiste zoals omschreven in art. 2.2.16 van de 

VCRO. Dit wordt als volgt gemotiveerd: 

“In het kader van het openbaar onderzoek werd er een bezwaarschrift ingediend (dd. 19.06.2016). 

Het eerste deel van dit bezwaar werd behandeld in de GECORO (dd. 05.09.2016) en later 

besproken op de gemeenteraad (dd. 28.11.2016). Het tweede deel van het bezwaarschrift werd 

echter niet beoordeeld. Het voorstel uit het bezwaarschrift om in de Deerlijkstraat een garagestraat 

te voorzien, werd niet behandeld door de GECORO en werd daarna ook niet genoemd bij de 

gemeenteraad. Rechtspraak van de Raad van State stelt dat de GECORO zo niet de gemeenteraad 

kennis moet nemen van de tijdens het openbaar onderzoek […] geformuleerde […] bezwaren en 

opmerkingen, en deze moet onderzoeken en beoordelen (3 januari 2012, nr. 217.097; 3 mei 2012, 

nr. 219.163; 15 juni 2009, nr. 194.214;…). Aangezien de GECORO en de gemeenteraad een 

onderdeel van het bezwaarschrift niet hebben beoordeeld, werd een substantiële vormvereiste niet 

nageleefd.” 

Conform art. 2.216§3 beschikt de gemeenteraad in geval van schorsing over een termijn van zestig dagen 

die ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het ruimtelijk 



uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Onverminderd artikel 2.2.14, § 6, tweede lid, kunnen bij de 

definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het geschorste plan slechts wijzigingen worden 

aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het schorsingsbesluit. 

Motivering 

Het RUP wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 

goedgekeurd bij besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.  

Het betreft een herziening van het RUP 26.1., goedgekeurd door de deputatie op 31 mei 2012. 

Na verder onderzoek bleek immers dat de potenties van het plangebied als stedelijk woonproject konden 

geoptimaliseerd worden binnen de ruimtelijke context van het centrum van Zwevegem. Dit om tegemoet te 

kunnen komen aan de toenemende vraag naar betaalbare en kleinere woningen en assistentiewoningen.  

De ingediende adviezen naar aanleiding van de plenaire vergadering waren hoofdzakelijk gunstig. Op basis 

van de opmerkingen en de bespreking tijdens de plenaire vergadering werden aanpassingen aan het RUP 

doorgevoerd die de leesbaarheid van de voorschriften bevorderen en bijkomende garanties bieden op de 

ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor beeldkwaliteit, densiteit en ruimtelijke draagkracht. 

Het RUP werd hierna voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 maart 2016. 

Het openbaar onderzoek bracht één bezwaar met zich mee dat vijfledig is: 

1. Allereerst bemerkt de bezwaarindiener dat in het vorig goedgekeurd RUP 26.1 maximum twee 

bouwlagen en een dak toegelaten werden in de zone 10. In het huidige RUP 26.2 voorziet men 3 

bouwlagen en een dak.  

2. Ten tweede wenst hij dat er rekening gehouden wordt met de typologie en de nokhoogte van de 

bestaande woningen in de Deerlijkstraat en Bekaertstraat. Een nieuw gebouw van drie bouwlagen 

en een dak – zoals voorzien in het RUP 26-2 – brengt het goed “nabuurschap” voor de omwonenden 

in het gedrang, daar inkijk, (zon)licht en zichten fel zullen gehinderd worden.  

3. Verder wordt aangekaart door de bezwaarindiener dat de afstand tussen de nieuwe hoge bebouwing 

en de perceelsgrens met de aangelanden niet aangegeven is op het plan. De bezwaarindiener wenst 

dan ook dat er een respectabele afstand toegepast wordt.  

4. Tenslotte meent de bezwaarindiener dat als gevolg van de realisatie van de hoogbouw er zich een 

waardevermindering zal voordoen voor de woningen van de aangelanden. 

5. De bezwaarindiener stelt voor om evenwijdig aan de perceelsgrens van de aangelanden in de 

Deerlijkstraat een garagestraat te voorzien. Dit zou het parkeerprobleem voor de bewoners van de 

drukke Deerlijkstraat ten goede kunnen komen.  

Wat betreft dit bezwaar (punt 1 t.e.m. 4) wordt het advies van de GECORO gevolgd: 

1. Zowel in het RUP 26.1 als in het RUP 26.2 worden in de zone 10 vier bouwlagen en een dak 

toegelaten. De opmerking dat er voor de zone 10 een extra bouwlaag toegelaten wordt t.o.v. het 

RUP 26.1 is bijgevolg onterecht.  

2. De voorschriften in de deelzone 4A zijn slechts een duidelijkere, niet voor interpretatie vatbare 

versie van de voorschriften in het goedgekeurde RUP 26.1. De rest van de deelzone 4A (m.u.v. de 

zones 10 aangeduid voor accentbebouwing) laat slechts twee bouwlagen en een dak toe. Gezien de 

oriëntatie wordt er geen bovenmatige hinder verwacht. Bovendien zullen aspecten als inkijk, 

hindering van (zon)licht en zichten uitgebreid aan bod komen bij de behandeling van de 

stedenbouwkundige aanvraag.  

3. Het vastleggen van afstanden in een RUP kan de ontwikkelingsmogelijkheden sterk beknotten. De 

afstand tot de bestaande woningen zal tijdens de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvraag 

uitgebreid aan bod komen onder de vorm van een toetsing aan de goede ruimtelijke ordening. 

Bovendien werd op 25 mei 2016 vergunning verleend door het College voor o.a. de aanleg van een 



parking. Hierdoor zal de afstand tot de naastliggende bebouwing minimaal 40 m bedragen. Langs de 

achterzijde van het perceel van de bezwaarindiener kan slechts bebouwing komen met een 

maximale hoogte van twee bouwlagen en een dak. Het RUP houdt voldoende rekening met de 

bestaande woningen.  

4. Door de sloop van de voormalige Bekaertgebouwen en gezien de voorziene bestemming van veel 

zachtere aard is dan dat het vroeger was, zullen de omliggende woningen eerder in waarde 

vermeerderen dan verminderen. 

Wat betreft het 5de punt wordt volgend standpunt ingenomen: 

5. De zone waarvan sprake is bestemd in het RUP als Zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. 

De voorschriften geven aan dat o.a. private en openbare groene en verharde ruimten zijn 

toegelaten. Bijgevolg dient geconcludeerd te worden dat de mogelijkheid tot aanleg van een 

garageweg niet gehypothekeerd wordt na de goedkeuring van het RUP. Binnen het masterplan (fig. 

16 van de toelichtingsnota) is duidelijk dat in de gewenste toestand er ter hoogte van de 

Deerlijkstraat extra parkeervoorzieningen worden aangelegd (dwarsparkeren in de Deerlijkstraat). 

Bijgevolg wordt een oplossing geboden voor de parkeerdruk in de Deerlijkstraat. De aanleg van een 

garagestraat is minder wenselijk gelet op de beperkte bediening (max. 3 percelen zouden grenzen 

aan deze garagestraat). Bovendien is één van deze percelen (het perceel van de bezwaarindiener) 

een halfopen bebouwing waarbij er op eigen terrein toegang is tot de achterzijde van het perceel en 

waarbij op eigen terrein in de zijtuin twee wagens naast elkaar kunnen parkeren. Er kan 

geconcludeerd worden dat met de huidige inzichten een garagestraat niet wenselijk is maar de 

mogelijkheid tot aanleg wordt niet gehypothekeerd door het RUP. Bijgevolg is een aanpassing aan 

het RUP niet nodig.  

Het bezwaar is bijgevolg ongegrond; er zijn geen aanpassingen van het RUP nodig om tegemoet te komen 

aan de opmerkingen. 

Naar aanleiding van het advies van de deputatie vraagt de GECORO om voor meergezinswoningen een norm 

van minimum twee fietsstalplaatsen per wooneenheid te hanteren. In de voorschriften werd dit vertaald 

door in de zones 2 en 4 bij gestapeld wonen en meergezinswoningen min. 2 kwalitatieve en overdekte 

fietsstalplaatsen per woongelegenheid op te leggen. Wat betreft het parkeren, voorziet het RUP minimaal 

1,5 parkeerplaats per woongelegenheid. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een 

parkeernota toegevoegd te worden waarbij een overzicht gegeven wordt van de parkeerbehoefte en het 

parkeeraanbod, alsook van de fietsstalplaatsen. Op die manier wordt gegarandeerd dat ook voor 

gemeenschapsvoorzieningen, handel, horeca,… de parkeer- en fietsstalbehoefte gedekt wordt. 

Voor de zones 2 en 4 werd ook een nieuw voorschrift voorzien dat elke woongelegenheid dient te 

beschikken over een voldoende grote berging in de woning zelf. De grootte van de berging moet in 

verhouding zijn tot het aantal mogelijke bewoners.  

De deputatie uit verder zijn bezorgdheid voor mogelijk verkeer genererende activiteiten in de zone 2. In de 

voorschriften in het RUP werd echter reeds opgenomen dat sterk verkeer genererende handelszaken of 

bedrijven niet toegelaten zijn. Dit voorschrift biedt voldoende garanties om verkeer genererende activiteiten 

te weren. 

Met deze bestaande en nieuwe aanpassingen voldoet het RUP aan de voorwaarden en opmerkingen 

geformuleerd in het advies van de deputatie dd. 26 mei 2016. Op die manier wordt ook bijgetreden aan het 

advies van de GECORO dd. 5 september 2016. 

Ten slotte werd nog het voorschrift 4.3 verduidelijkt door in de toelichting volgende zin toe te voegen: “De 

terreinbezetting per perceel geldt voor de percelen voor grondgebonden woningen gelegen binnen deze 

zone.” 



Het RUP is in overeenstemming met het PRS-WV en het GRS van Zwevegem. Gezien in het RUP rekening 

werd gehouden met de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in het GRS, kan gesteld 

worden dat de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plangebied de ruimtelijke draagkracht niet 

overstijgen en bijdragen tot een kwalitatieve inrichting van het plangebied.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel  

Op 26 januari 2017 schorst de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeenteraadsbesluit van 

28 november 2016 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project Bekaert. 

Naar aanleiding van deze schorsing wordt het bij dit besluit gevoegde gemeentelijk RUP 26-2 “Strategisch 

Project Bekaert”, bestaande uit verordende stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch verordenend 

plan, opnieuw definitief vastgesteld. Het wordt onmiddellijk opgestuurd naar de deputatie van de provincie 

West-Vlaanderen en het departement Ruimte Vlaanderen. 

 

 Raadslid Sabine Poleyn komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de zitting. 

3.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande gemengd 

project Leanderhof door de NV Oleander, met aansluiting op de Bekaertstraat en de 

Otegemstraat te Zwevegem, nl. "PIONIERSPLEIN" en "LEANDERHOF". 

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 houdende tot bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

Juridische grond 

-  Onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in het 

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

-  Bepalingen in het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving aan 

de nieuwe straten binnen het geplande gemengd project Leanderhof door de NV Oleander, met aansluiting 

op de Bekaertstraat en de Otegemstraat te Zwevegem, nl. “PIONIERSPLEIN” en “LEANDERHOF”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Project Leanderhof: plan definitieve straatnamen ”LEANDERHOF” en “PIONIERSPLEIN”. 

-  Gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2016 houdende goedkeuring wegenistracé en kosteloze overdracht 

publieke ruimte woonontwikkeling Leanderhof fase 1. 

-  Project Leanderhof – Bekaertstraat – Deerlijkstraat: algemeen overzicht. 

-  Beschrijving industriële site van N.V. Bekaert volgens inventaris bouwkundig erfgoed. 

-  Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Zwevegem d.d. 29 november 2016 in functie 

van het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het 

geplande gemengd project Leanderhof door de NV Oleander, met aansluiting op de Bekaertstraat en de 

Otegemstraat, nl. “PIONIERSPLEIN” en “LEANDERHOF”. 

-  (voorafgaandelijk) advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 27 september 

2016. 



-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 26 januari 2017, met verwijzing 

naar het (voor)advies van 27 september 2016 

-  Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 5 december 2016 tot 

6 januari 2017, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft geen advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn 

van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 06 januari 2017.  

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft wel vooraf een advies uitgebracht op vraag van het 

gemeentebestuur Zwevegem. De gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid heeft in zitting van 26 januari 

2017 voor hun advies verwezen naar het (voor)advies van de gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid 

beslist in zitting van 27 september2016, waarbij de raad gunstig advies verleent aan het voorstel voor 

nieuwe straatnamen in het geplande project Leanderhof Bekaert, namelijk “LEANDERHOF” en 

“PIONIERPLEIN”. 

Situering 

Het project Leanderhof is gesitueerd op de voormalige Bekaertsite gelegen tussen de Bekaertstraat, de 

Deerlijkstraat, de Otegemstraat en de gewezen spoorwegbedding. 

In het totale project wordt er een plein voorzien palend aan de Bekaertstraat met errond 3 woonclusters met 

commerciële ruimten. Het plein zelf wordt half verhard aangelegd en met bomen beplant, het is niet 

toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt wel een zachte verbinding gemaakt naar een 4e 

wooncluster, het achterliggend park en de naastliggende tuin. De ontwikkeling van het project wordt 

opgevat als een door bomen omrand parklandschap waarin een aantal wooneilanden worden ingeplant en 

ontsloten via een centrale ontsluitingslus tussen de Bekaertstraat en de Otegemstraat met aftakkingen voor 

de autoluwe woonerven. De zone in het midden wordt gevrijwaard van bebouwing en krijgt vorm als park. 

Voor de woonclusters gelegen langs het plein en de naastliggende tuin, is er eveneens een autoluwe 

ontsluiting voorzien aan de kant van het middenpark. Het project voorziet eveneens een parking gelegen 

tussen de Deerlijkstraat en de hoofdontsluitingslus. Op de gewezen spoorwegbedding is de doortrekking van 

het Guldensporenpad voorzien. 

Motivering 

In de gemeenteraad van 24 oktober 2016 werden de straatnamen “PIONIERSPLEIN” en “LEANDERHOF”   

principieel goedgekeurd voor de straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande gemengd 

project Leanderhof door de NV Oleander, met aansluiting op de Bekaertstraat  en de Otegemstraat. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 5 december 2016 tot en met 6 januari 

2017. Tijdens het Openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Tezelfdertijd werd het 

advies aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft geen advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn 

van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 6 januari 2017. De gemeentelijke adviesraad voor 

cultuurbeleid heeft wel vooraf een advies uitgebracht op vraag van het gemeentebestuur Zwevegem. De 

gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft in zitting van 26 januari 2017 voor hun advies verwezen 

naar het (voor)advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid beslist in zitting van 27 september 

2016, waarbij de raad gunstig advies verleent aan het voorstel voor nieuwe straatnamen in het geplande 

project Leanderhof Bekaert, namelijk “LEANDERHOF” en “PIONIERPLEIN”. 

Het project bestaat uit verschillende fases waarvan de eerste fase reeds werd goedgekeurd en een tweede 

fase werd aangevraagd. In deze fases zijn de hoofdontsluitingsweg (straatnaam 1) en het plein (straatnaam 

2) begrepen. De aftakkingen vanaf de hoofdas naar de woonclusters en de woonerven worden voor de 

straatnaamgeving bij de straatnaam 1 genomen. Voor de huisnummering wordt er voor het plein een 



doorlopende nummering voorzien en voor de hoofdontsluitingsweg met aftakkingen een nummering met 

pare en onpare kant voorzien. In de tweede fase zijn er eveneens woningen voorzien langs de bestaande 

Deerlijkstraat. 

Het gehele project van de NV Oleander is gelegen op de gewezen Bekaertsite waar Leo Leander Bekaert de 

eerste bedrijfsgebouwen voor de staaldraadtrekkerij oprichtte in 1886. Doorheen het gebied liep er vroeger 

de zogenaamde “Pionierstraat” die toegang gaf aan het oudste deel van de site. (zie beschrijving Industriële 

site van N.V. Bekaert in de inventaris bouwkundig erfgoed). 

Het gemeentebestuur opteert om de wegenis van de verschillende fases binnen het project van NV 

Oleander, naar straatnaamgeving en huisnummering toe, op te delen in één straat (samen met aftakkingen ) 

met een pare (rechter) en een onpare (linker) kant, met inbegrip van de zijaftakkingen, en een plein met 

doorlopende nummering, waarvoor er twee verschillende straatnamen, verwezen naar de oorspronkelijke 

vestiging van de nv Bekaert, worden gekozen. 

Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad van 24 oktober 2016 om voor de straatnaamgeving 

van de nieuw aan te leggen straten binnen het project Leanderhof (Bekaertsite) van de NV Oleander, 

enerzijds een afgeleide van Leo Leander Bekaert (oprichter bedrijf Bekaert) als straatnaam te willen geven, 

nl. Leander met bijhorend element aangeschreven, en anderzijds een afgeleide van de vroegere 

Pionierstraat binnen dit gebied, nl. Pionier met bijhorend element aangeschreven. 

Volgens de Onderrichtingen van dhr. 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. 

Bijgevolg dient volgens diezelfde onderrichtingen en volgens de aard van het goedgekeurde wegentracé van 

betreffende Project, voor de straatnaam 1, voor het element –hof (Verharde weg die grotendeels de 

parkzone (hof) omsluit, te worden gekozen. Voor de straatnaam 2, dient er gekozen te worden voor het 

element plein (plein met errond 3 woonclusters en commerciële ruimten, wordt half verhard aangelegd en 

met bomen beplant, ze is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer). 

Hieruit voortvloeiend is er principieel beslist om enerzijds als straatnaam 1 “Leanderhof” te willen geven en 

om anderzijds als straatnaam 2 “Pioniersplein” te willen geven. Voor de schrijfwijze van straatnaam 2 wordt 

de voorkeur gegeven aan de schrijfwijze met een tussen ‘s’ daar naar de betekenis van het woord het ook 

‘Pioniersrol’ is en niet ‘Pionierrol’. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1:  

De straatnaam “LEANDERHOF” wordt toegekend aan de hoofdstraat tussen de Bekaertstraat en de 

Otegemstraat met een door bomen omrand parklandschap, met aan de rechter kant een zijpad naar de 2 

woonclusters en aan de linkerkant een parkeerplaats en verderop 6 aftakkingen voor de wooneilanden. 

Artikel 2:  

De straatnaam “PIONIERSPLEIN” wordt toegekend aan het plein binnen het project Leanderhof palend 

aan de Bekaertstraat, niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en met een zachte verbinding naar een 

4e wooncluster, het achterliggend park en de naastliggende tuin. 

  



4.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande 

verkaveling door de NV Bocova, met aansluiting op de Moense Beekstraat te Moen, nl. 

"REMI DEBRABANDERESTRAAT". 

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 houdende tot bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

Juridische grond 

-  Onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in het 

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

-  Bepalingen in het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving 

aan de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande verkaveling door de nv. Bocova, met aansluiting op 

de Moense Beekstraat, nl. “Remi Debrabanderestraat”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2015 houdende goedkeuring wegenistracé verkaveling Moense 

Beekstraat. 

-  Verkavelingsvergunning nv Bocova d.d. 28 januari 2015. 

-  Verkavelingsplan met definitieve straatnaamgeving REMI DEBRABANDERESTRAAT. 

-  Liggingsplan verkaveling Bocova Moense Beekstraat. 

-  Biografie Debrabandere Remi uit ‘101 Zwevegemse figuren’. 

-  Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Zwevegem d.d. 6 december 2016 in functie 

van het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen de 

geplande verkaveling door de nv. Bocova, met aansluiting op de Moense Beekstraat, nl. “Remi 

Debrabanderestraat”. 

-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 26 januari 2017. 

- Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 12 december 2016 

tot 13 januari 2017, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

De gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid heeft geen advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn 

van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 13 januari 2017.  

De gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht na de gestelde termijn van het 

openbaar onderzoek met datum van sluiting 13 januari 2017. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor Cultuurbeleid werd beslist in zitting van 26 januari 2017, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan 

de voorgestelde straatnaamgeving “REMI DEBRABANDERESTRAAT” voor de nieuwe straat binnen de 

geplande verkaveling door de NV Bocova met aansluiting op de Moense Beekstraat. 

Situering 

Ten Zuiden van de Moense Beekstraat te Moen is de goedgekeurde verkaveling Bocova met nieuwe 

wegenis, gesitueerd aan de onpare kant tussen de bestaande woning Moense Beekstraat nr. 5 en het 

schoolgebouw nr.17 en dit voor het grootste gedeelte op de gronden van het voormalig bedrijf Fabritextiel. 

De wegenis binnen deze verkaveling, waaraan een straatnaam dient te worden gegeven, bestaat uit een 

hoofdweg, haaks op de Moense Beekstraat, eindigend in een doodlopende L-vertakking (voor 2 loten) en 

met aan de linker kant één haakse aftakking (voor 5 loten). 



Motivering 

In de gemeenteraad van 28 november 2016 werd de straatnaam “Remi Debrabanderestraat”  principieel 

goedgekeurd voor de straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen doodlopende straat met vertakking in 

de geplande verkaveling, een aftakking van de Moense Beekstraat tussen de woning nr. 5 en het 

schoolgebouw nr. 17. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 12 december 2016 tot en met 13 januari 

2017. Tijdens het Openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Tezelfdertijd werd het 

advies aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid heeft geen advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn 

van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 13 januari 2017. De gemeentelijke adviesraad voor 

Cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht na de gestelde termijn van het openbaar onderzoek met datum 

van sluiting 13 januari 2017. Het advies van de gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid werd beslist in 

zitting van 26 januari 2017, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de voorgestelde 

straatnaamgeving “REMI DEBRABANDERESTRAAT” voor de nieuwe straat binnen de geplande verkaveling 

door de NV Bocova met aansluiting op de Moense Beekstraat. 

De te realiseren verkaveling voorziet 13 ééngezinswoningen, waarvan er 6 gelegen zijn langs de bestaande 

Moense Beekstraat waarvoor er reeds een stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd. De andere 7 

woningen zijn gelegen langs de nieuwe aan te leggen weg, haaks op de Moense Beekstraat met op het 

einde een aftakking aan de linker kant. 

De te realiseren verkaveling is gelegen tussen de bestaande woning Moense Beekstraat nr. 5 en het 

schoolgebouw nr.17, waardoor er bijgevolg maar 5 gehele huisnummers ter beschikking zijn. De verkaveling 

voorziet al 6 woningen gelegen langs de bestaande Moense Beekstraat en voorziet de resterende 7 

woningen langs de nieuw aan te leggen straat. 

De gronden van deze verkaveling zijn gelegen op ongeveer 200 m. van het centrum van Moen en op 

ongeveer 240 m. van de gekende omwalde hoeve gelegen Moenplaats 9 te Moen (beschreven als 

Historische hoeve Het goed te Moen of Goed te Mouden in de inventaris bouwkundig erfgoed), in het 

verleden bewoond door de familie Debrabandere (zie aanduiding op liggingsplan). 

De familie Debrabandere was in Moen van grote betekenis en stond in hoog aanzien. Ze bewoonde vanaf de 

tweede helft van de 20ste eeuw het neerhof op het dorpsplein, dat hoorde bij het omwalde middeleeuws 

kasteel van de heren De Croix uit Dadizele. Over verschillende generaties geen was de familie Debrabandere 

vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeente Moen, waaronder ook Remi Debrabandere. 

Remi Debrabandere (1922 – 2005) nam de taak van zijn overleden vader Joseph als landbouwer over en 

werd net zoals zijn vader burgemeester van de gemeente Moen (steenbakkersgemeente) en dit van 1959 tot 

1971. 

Na de fusie van de gemeenten maakte Remi deel uit van de eerste legislatuur in de fusiegemeente 

Zwevegem. 

(referentie: “101 Zwevegemse Figuren”, waarin volgende bepaling werd opgenomen: “Aanvankelijk was hij 

kopman van de christelijke volkspartij. Later stapte hij over naar de bleekblauwe, gematigde liberale partij 

bestaande uit boeren, handelaars en middenstanders. Remi huldigde het principe: ‘De pastoor baas in zijn 

kerk, de burgemeester in het gemeentehuis’. …… Remi Debrabandere heeft onder zijn bewind grote 

realisaties verwezenlijkt: de bouw van een nieuw gemeentehuis, de renovatie van de gemeenteschool en de 

overwelving van de Oliebergbeek. In de jaren 1967 en 1968 was burgemeester Remi Debrabandere 

uiteraard betrokken bij de onteigeningen van landerijen en woningen voor de verbreding van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk. ….”). 



Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad van 28 november 2016 om voor de 

straatnaamgeving van de nieuw aan te leggen straten binnen de geplande verkaveling door de NV Bocova, 

met aansluiting op de Moense Beekstraat, nl. “Remi Debrabanderestraat” als straatnaam te willen geven. 

Volgens de onderrichtingen van dhr. 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 “Remi Debrabanderestraat” wordt toegekend aan de nieuw aan te leggen doodlopende 

straat met vertakking in de geplande verkaveling, een aftakking van de Moense Beekstraat tussen de woning 

nr. 5 en het schoolgebouw nr. 17. 

5.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande woonproject 

Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met ontsluiting naar de Hinnestraat te 

Zwevegem, nl. "VANHEMMENS HOEVESTRAAT", "BOERDERIJSTRAAT" en "JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT". 

De Raad beslist met eenparigheid van stemmen om dit agendapunt voor onbepaalde 

duur te verdagen. 

6.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het behandelen van muren 

tegen opstijgend vocht in blok 200 van gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten 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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 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. 

-  Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 



-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht.  

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-17-07 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-op. Vooreerst dienen de muren behandeld te 

worden tegen opstijgend vocht. Pas na deze behandeling kunnen de resterende verfrissingswerken 

aanvangen. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-07 opgemaakt met een 

raming van 18.240,00 euro excl. btw of 19.334,40 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 - 19.334,40 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht in blok 

200 van gemeenteschool De Klim-op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-07, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 18.240,00 euro excl. btw of 

19.334,40 euro incl. btw 6% verlegd. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB/BI081000/AR221007 van het budget 

2017. 

7.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de aankoop van een kleine 

zitmaaier ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten 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. 



-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 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. 

-  Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-rdv-17-01 en raming opgemaakt door publieke ruimte. 

Motivering  

Doorheen de besprekingen naar aanleiding van de interne audit van de dienst publieke ruimte kwam er 

duidelijk naar voren dat de afdeling groen en natuur het klassiek gazonmaaiwerk aan een scherpe 

eenheidsprijs kan uitvoeren. Om deze efficiëntie nog te verhogen wordt voorgesteld om de zogenaamde 

voetpadstroken te maaien met een kleine zitmaaier met opvangbak. Hierdoor kan het werk sneller, 

efficiënter en met minder personeel uitgevoerd worden. Dit resterend personeel kan tegelijkertijd andere 

taken uitvoeren, zoals verhoogde detailafwerking, onkruidbeheer,… In de bespreking met het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 18 mei 2016 werd dit idee positief onthaald. Na een uitgebreide 

testfase door onze medewerkers werd een profiel opgemaakt van de gewenste machine.  

Voor deze aankoop werden opdrachtdocumenten pr-rdv-17-01 opgemaakt door dienst publieke ruimte met 

een raming van 35.000,00 euro incl. btw en overname en waarbij voorgesteld wordt om de opdracht te 

gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. De dienst publieke ruimte zal 

uiteindelijk een keuze maken uit de beste alternatieven op basis van de gunningscriteria. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. btw 

en overname 

2017 IE-OB 011905 243000 - 35.000,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan opdrachtdocumenten pr-rdv-17-01 voor de aankoop van een kleine 

zitmaaier ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem met een totale raming van 35.000,00 euro incl. 

btw en overname. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. 

  



Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 011905 – AR 243000 van het 

budget 2017. 

8.  Goedkeuring herhalingsopdracht met bepaling wijze van gunnen voor het maaien van 

wegbermen en ruige terreinen voor het dienstjaar 2017 (1e verlenging 2016). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten 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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 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. 

-  Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 

-  Bermbesluit van de Vlaamse executieve van 27 juni 1984. 

- Gemeentelijk Bermbeheersplan 1998, goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 betreffende goedkeuring van opdrachtdocumenten pr-

dvd-16-05 van de oorspronkelijke opdracht “Maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem 

2016”, gegund bij middel van open offerteaanvraag. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2016 betreffende goedkeuring gunning 

van de oorspronkelijke opdracht. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Basis opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 in toepassing op de basisopdracht 2016. 

-  Aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-17-02 en samenvattende opmeting in toepassing op de 

herhalingsopdracht voor uitvoering 2017. 

-  Raming. 

Motivering 

In de opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 is de mogelijkheid opgenomen de opdracht te herhalen 

overeenkomstig artikel 26 § 1, 2°, b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, zijnde het 

gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer die de 

eerste opdracht kreeg toegewezen door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat deze werken 



overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van een eerste 

opdracht, gegund na aanbesteding of offerteaanvraag. 

Overeenkomstig artikel 26 § 1, 2°, b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en 

overeenkomstig opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 kan de opdracht telkens voor 1 jaar verlengd worden 

met een maximum van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht. 

De uitgave voor de opdracht “Maaien van wegbermen en ruige terreinen 2017” (1e verlenging) wordt 

geraamd op 126.750,00 euro excl. btw of 153.367,50 euro incl. btw verlegd. 

Aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-17-02 worden opgemaakt wegens aanpassing dienstjaar en 

gunningswijze en waarbij verwezen wordt naar de oorspronkelijke opdrachtdocumenten. 

Na de goedkeuring door de gemeenteraad van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking bij herhalingsopdracht) en de administratieve en technische bepalingen van de basisopdracht 

2016, kunnen de onderhandelingen met de aannemer van start gaan. De vermoedelijke hoeveelheden 

blijven hetzelfde als de gunning van 2016. 

Financiële gevolgen  

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. btw 

verlegd 

2017 - 068000 613099 - 153.367,50 euro 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de gunningsprocedure voor de herhalingsopdracht 

“Maaien van wegbermen en ruige terreinen 2017” (1e verlenging 2016), zoals voorzien in de oorspronkelijke 

opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 en de aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-17-02 inclusief 

samenvattende opmeting, met een raming van 126.750,00 euro excl. btw of 153.367,50 euro incl. btw 

verlegd. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend om de werken te gunnen volgens onderhandelingsprocedure op basis van 

artikel 26 § 1, 2°, b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 068000 – AR 613099 van het budget 2017. 

9.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de aanleg kiss & ride zone 

schoolomgeving Kouterschool in de Hendrik Consciencestraat Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten 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. 

- Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 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. 

- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing en 

bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhouds- en herstellingswerken aan wegen en aanhorigheden te Zwevegem 2014-2017. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2014 betreffende goedkeuring 

aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds- en herstellingswerken 

aan wegen en aanhorigheden 2014-2017, zijnde Antea Group, Eugène Bekaertlaan 61 te 8790 Waregem 

tegen een ereloon van 3,32 % van de kostprijs, 0,12 % voor de veiligheidscoördinator fase ontwerp en 

0,11 % voor de veiligheidscoördinator fase uitvoering. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerpbundel (bestek 227.315-08, raming en plannen) voor aanleg kiss & ride zone schoolomgeving 

Kouterschool in de Hendrik Consciencestraat Zwevegem. 

Motivering  

In de meerjarenplanning 2017 is de heraanleg van de schoolomgeving Kouterschool in de Hendrik 

Consciencestraat opgenomen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van de 

schoolomgeving, waarbij  een functionele kiss & ride zone wordt aangelegd. Deze werken omvatten o.a. het 

vernieuwen en aanleggen van asfalt, voetpaden, parkeerstroken, pleintje, … alsook het verwijderen van 

hagen en groen.  

Voor deze opdracht werd door Antea Group, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur, bestek 

nummer 227.315-08 opgemaakt met een totale raming van 150.555,80 euro excl. btw of 182.172,52 euro 

incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van open aanbesteding. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2017 IE-BD 3.1 020001 225007 AC 3.1.3.02 182.172,52 euro 

Gunningsprocedure 

Open aanbesteding. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de aanleg kiss & ride zone schoolomgeving Kouterschool 

in de Hendrik Consciencestraat Zwevegem, bestek nummer 227.315-08, opgemaakt door Antea Group met 

een totale raming van 150.555,80 euro excl. btw of 182.172,52 euro incl. btw verlegd. 



Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van open aanbesteding. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD3.1/BI020001/AR225007–AC3.1.3.02 

van het budget 2017. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

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

Deerlijkstraat in Zwevegem in kader van het project Leanderhof. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte S&A/G1/KF – 270620 van 13 september 2016 waarbij Eandis de 

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

Deerlijkstraat te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 49.463,95 euro excl. btw ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

Naar aanleiding van het aanpalende bouwproject “Leanderhof” in de Bekaertstraat wenst Eandis het L.S.- en 

O.V.-net, nog bovengronds en op verouderde betonpalen, te vernieuwen. 

Het is aangewezen om bij deze kabelwerken in de Deerlijkstraat gelijktijdig het L.S.- en O.V.-net 

ondergronds te brengen en gelijktijdig de openbare verlichting gedeeltelijk te vernieuwen en/of te vervangen 

naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Deerlijkstraat. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 50.862,71 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 23.152,97 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 19.650,24 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 6.660,74 euro 

      
     Totaal excl. btw 49.463,95 euro 

    btw verlegd op deel C 1.398,76 euro 

    Totaal incl. btw 50.862,71 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

  



Artikel 1 

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

Deerlijkstraat in Zwevegem in kader van het project Leanderhof, dit voor een totaal bedrag van 49.463,95 

euro excl. btw (deels vrij van btw, deels verlegd) of 50.862,71 euro incl. btw ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB/BI 020000-AR225007 van het budget 

2017.  

Artikel 3 

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

11.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten voor het 

fietspad langs het Leanderhof tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte S&A/G1/KF – 3011127 van 18 januari 2017 waarbij Eandis de beschrijving 

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

langs “Leanderhof” tussen Otegemstraat en Deerlijkstraat te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 

17.137,90 euro excl. btw ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

Naar aanleiding van de vraag van studiebureau Demey voor de verlichting van het nieuwe fietspad langs 

“Leanderhof”, tussen Otegemstraat en Deerlijkstraat, wenst Eandis het L.S.- en O.V.-net ondergronds te 

brengen. In het kader van deze werken zal het wegdek van het fietspad langsheen spoorwegbedding 83, 

tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat, aangelegd worden. 

Rekening houdend met het feit dat het gedeelte van het bestaande fietspad langsheen spoorwegbedding 83 

al voorzien is van openbare verlichting is het aangewezen om bij de aanleg van het fietspad gelijktijdig het 

resterend gedeelte O.V.-net ondergronds te brengen, dit vanaf de Otegemstraat tot de Deerlijkstraat. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting en een ecologisch verantwoorde Ledverlichting te gebruiken. Eandis wenst hiervoor 18 palen (4 

m hoogte) met armatuur type Miniluma te plaatsen, dit langs het fietspad tussen de Otegemstraat en de 

Deerlijkstraat. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 20.736,86 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 0,00 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 0,00 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 17.137,90 euro 

  



      

     Totaal excl. btw 17.137,90 euro 

    btw verlegd op deel C 3.598,96 euro 

    Totaal incl. btw 20.736,86 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

het fietspad langs het Leanderhof tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat in Zwevegem, dit voor een 

totaal bedrag van 17.137,90 euro excl. btw of 20.736,86 euro incl. btw verlegd, ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 020000 - AR 225007 van het 

budget 2017.  

Artikel 3 

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

12.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2017 in het kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006 betreffende goedkeuring van de overeenkomst tussen 

de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de gemeente Zwevegem, betreffende de 

sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 betreffende goedkeuring van de aanpassing van 

bijlage 1 van bovenvermelde overeenkomst conform art. 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 2002 

betreffende water voor menselijke aanwending. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Zwevegem betreffende de uitbouw, het onderhoud 

en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem, met als bijlage de 

mogelijke takenlijst met voorwaarden en prijsvorming die per dienstjaar ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad zal voorgelegd worden.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2009 betreffende vaststelling gemeentelijk subsidiereglement 

voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011 betreffende goedkeuring aanpassing van bijlage 1 

van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de VMW, overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het 

decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending. 

Verwijzingsdocumenten 

Het voorgestelde Riopact takenpakket voor 2017 (bijlage 2017-05). 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

Het Riopact takenpakket 2017 wordt goedgekeurd conform bijlage bij besluit. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85299


Het takenpakket bevat diverse onderdelen m.b.t. inventarisatie, visievorming, beheer, advisering en 

coördinatie. Het pakket beschrijft ook een aantal gemeentelijke investeringen, doch de investeringsdossiers 

zelf maken geen deel uit van dit pakket.  

De reële prestaties van het voorgestelde takenpakket zullen maandelijks aangerekend worden tegen de 

vermelde uurtarieven. 

De coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma zal maar worden aangewend in 

functie van de uitvoeringsdatum van deze werken en dus niet noodzakelijk in dienstjaar 2017 van toepassing 

zijn. De kostprijs/ramingen van de diverse onderdelen zijn indicatief aangegeven. De financiële planning 

werd opgemaakt op basis van de op dit ogenblik beschikbare informatie en dient verder te worden verfijnd 

na gedetailleerd overleg met de diverse instanties. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming excl. btw 

verlegd 

2017 IE-OB 031000 224007 - 98.113,00 euro 

 

Detail 

Firma Offerte 

Riopact (Aquafin en De Watergroep) Zie detail 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het Riopact takenpakket 2017 wordt goedgekeurd in kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het 

beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem, zoals in bijlage bij dit besluit 

gevoegd (bijlage 2017-05).  

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB-BI031000–AR224007 van het budget 

2017.  

Artikel 3 

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

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Aquafin en de Watergroep. 

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 januari 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 20.24 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/85299

