GEMEENTERAAD VAN TORHOUT
VERGADERING VAN MAANDAG 23 NOVEMBER 2015
De burgemeester verontschuldigt de voorzitter, mevrouw Hilde Crevits. Hij neemt de taak van
waarnemend voorzitter op zich en opent de vergadering om 19.00 uur. Zij stelt vast dat de raad in
voldoende aantal aanwezig is.
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Norbert De Cuyper; wnd. voorzitter
Kristof Audenaert, Lieselotte Denolf, Eddy De Ketelaere, Elsie Desmet,
Willy Depoorter, Rita Dewulf, Servais Deroo; schepenen
Bart Naeyaert, Ward Baert, Martine Vanwalleghem, Annick Vanderspurt,
Jos Bruynooghe, Elke Carette, Hans Blomme, Joost Cuvelier, Jurgen Claus,
Mieke Verduyn, Pieter Billiet, Vanessa Jodts, Bertrand Vander Donckt,
Steve Becelaere, Eva Maes, Ellen de Brabander, Paul Dieryckx, Rik Hoste;
raadsleden
Tom Vandenberghe; secretaris.
Hilde Crevits; voorzitter

OPENBARE ZITTING
1. Ontslag raadslid Danny Damman - kennisneming
Mevrouw Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging.
Gelet op het bericht van 20 oktober 2015, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij
raadslid Danny Damman zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid van de stad Torhout;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 15;
NEEMT KENNIS:

van het ontslag van de heer Danny Damman als gemeenteraadslid van de stad Torhout.
2. Installatie opvolgend raadslid Rik Hoste - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven
- eedaflegging - rangorde
Mevrouw Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging.
Gelet op de het ontslag van raadslid Danny Damman als gemeenteraadslid van de stad Torhout,
waarvan op heden werd kennis genomen;
Overwegende dat de eerstvolgende opvolger, de heer Wim Verschelde, verzaakt aan het mandaat
van gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Rik Hoste bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 als
opvolger is aangewezen voor de lijst nr. 4 sp.a/groen waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 23 november
2012 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het hoofdbureau bij de verkiezing van
14 oktober 2012 voor de gemeenteraad van Torhout is vastgesteld, evenals de rangorde waarin de
raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, correct worden bevonden;
Overwegende dat blijkens het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven vaststaat dat de heer Rik
Hoste sinds de geldigverklaring van de verkiezingen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tot
op heden is blijven voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vastgesteld in de artikels 8 t.e.m.
12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en artikel 10 van het gemeentedecreet
en dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11
en 12 van het gemeentedecreet, artikel 127 van de wet op de geïntegreerde politie, artikel 293 en
300 van het gerechtelijk wetboek en artikel 60 §2 2de lid van het koninklijk besluit van 18 juni 1966
houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 7 §3 en artikel 16;
BESLUIT:
Enig artikel – De heer Rik Hoste, wonende Haverstraat 15 te 8820 Torhout, wordt met het oog op
zijn installatie als gemeenteraadslid in vervanging van de heer Danny Damman, ontslagnemend,
uitgenodigd de eed af te leggen.
De heer Rik Hoste legt onmiddellijk in openbare vergadering in handen van de voorzitter de eed af,
voorgeschreven door artikel 7 §3 van het gemeentedecreet, in de volgende bewoordingen: "Ik zweer
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

Derhalve is de heer Rik Hoste als raadslid geïnstalleerd in vervanging van de heer Danny Damman
van wie hij het mandaat zal voleindigen. Op de ranglijst van de raadsleden bekleedt hij de 27ste
plaats, na de heer Paul Dieryckx.
3. Verslag over de vorige zitting
Mevrouw Elke Carette neemt niet deel aan deze beraadslaging.
Er zijn geen opmerkingen, bijgevolg is het verslag over de vergadering van 19 oktober 2015
verondersteld te zijn goedgekeurd.
4. Mededelingen




De waarnemende voorzitter vraag één minuut stilte voor de slachtoffers van de voorbije
terreuraanslagen in Parijs, in Mali en in het gecrashte Russische passagiersvliegtuig.
Wereldwijd vielen er in 2015 tot nu toe 6669 doden door terreur en aanslagen.
De data voor de gemeenteraadszittingen in 2016 zijn vastgelegd en worden meegedeeld.
De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op vrijdagavond 22 januari 2016.

9. Huisvesting - vaststelling gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die
beschouwd worden als leegstaand
Agendapunt 9 wordt bij voorrang besproken in functie van de toelichting door de heer Geert Van
Nieuwenhuyse.
Bespreking.
Schepen Rita Dewulf leidt in en ambtenaar Geert Van Nieuwenhuysse geeft aan de hand van een
powerpointpresentatie toelichting.
Raadslid Elke Carette begrijpt niet goed dat het college van burgemeester en schepenen zowel
vaststelt en tegelijk een beroepsinstantie is. Geert Van Nieuwenhuyse wijst op artikel 4 over de
bevoegdheden. Dat artikel stelt dat het college bevoegd is om het leegstandsregister vast te stellen
en ook fungeert als beroepsinstantie om betwistingen inzake de vaststelling van leegstand te
behandelen. Dit heeft er alle schijn van dat het college rechter en partij is aangezien ze een
beroepsschrift tegen een eigen beslissing moet behandelen. De term vaststellen wordt in het artikel
gebruikt met twee verschillende betekenissen. Als het over de bevoegdheid van het college gaat om
het leegstandsregister vast te stellen betekent vaststellen 'verordenend maken'. Als het over een
betwisting inzake de vaststelling van leegstand gaat betekent vaststellen 'constateren'.
Ook bij onze administratie bestond de vrees dat het gebruik van eenzelfde term in 2 verschillende
betekenissen voor verwarring kon zorgen. Daarom hadden we dat artikel graag anders geschreven.
Het probleem is voorgelegd aan Wonen West-Vlaanderen. Omwille van de gelijkvormigheid met het
decreet en uitvoeringsbesluit adviseerde Wonen West-Vlaanderen het artikel te behouden zoals het
momenteel in het reglement is opgenomen.
Raadslid Elke Carette vraagt dan of het college van burgemeester en schepenen desgevallend zelf
op onderzoek uitgaat.
Schepen Audenaert stelt dat dit in nauw overleg met Wonen Vlaanderen is opgemaakt. Er kan een
hoorzitting worden voorzien en ultiem is er ook de Raad van State.
Raadslid Naeyaert verwijst naar het principe van het bouwberoep. De betrokkene kan nog steeds
nieuwe elementen aanbrengen eens het college van burgemeester en schepenen zich buigt over het
dossier.
Raadslid Bertrand Vander Donckt verwijst naar de keuze om hieraan een belasting aan te verbinden
wat zijn fractie goed vindt. Maar hij meent toch dat het niet altijd even duidelijk is. Hij vraagt wat de
visie van de stad is in geval van mogelijke herbestemming.
Schepen Audenaert verwijst naar het belastingsreglement dat in de volgende gemeenteraad zal
goedgekeurd worden en de criteria die hieraan gekoppeld zijn. Herbestemming is zeker te overwegen
maar niet altijd evident. Bij totaalprojecten zoals de reconversie van de Thor-site zal dit zeker
bekeken worden.
Raadslid Vander Donckt verwijst ook naar leegstaande cafés. Wat kan de stad hier doen om de
eigenaars te stimuleren om in te zetten op een herbestemming. Schepen Audenaert meent dat dit
moet onderzocht worden maar het is niet altijd evident want voor sommige cafés wordt nog steeds
huur betaald.
Raadslid Jürgen Claus vraagt hoe de toestand van leegstand vastgesteld wordt. Is dat pro-actief of
wacht men tot dit gesignaleerd wordt. De burgemeester stelt dat hier diverse kanalen mogelijk zijn:
de wijkagent, buren en ook via info waarover de stadsdiensten zelf beschikken. Schepen Audenaert

geeft ook aan dat via Infrax informatie kan ingewonnen worden. Schepen Rita Dewulf verwijst naar
artikel 5 waar op dat vlak een methode wordt aangereikt.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2010 waarbij het ontwerp van
belastingsreglement op woningen en gebouwen die beschouwd worden als leegstaand, opgemaakt
door de Dienst Ruimtelijke Ordening i.s.m. de Financiële Dienst, wordt goedgekeurd;
Overwegende dat voornoemd gemeentelijk reglement m.b.t. het aspect 'leegstandsregister' een
aantal tekortkomingen bevat waardoor het moeilijk ondubbelzinnig kan toegepast worden; dat
voornoemd gemeentelijk reglement een aantal definities gebruikt die ofwel aangepast moeten
worden omdat ze afwijken van de definities uit de regelgeving van de hogere overheid waarnaar ze
verwijzen, ofwel geschrapt kunnen worden aangezien ze verder in het gemeentelijk reglement niet
meer gebruikt worden; dat de procedure voor de vaststelling van leegstand opgenomen in
voornoemd gemeentelijk reglement niet volledig conform het decreet grond- en pandenbeleid is
waardoor het reglement niet juridisch sluitend is; dat voornoemd reglement teveel het aspect
belasting benadrukt terwijl het in hoofdzaak gaat om het vaststellen van leegstand; dat het omwille
van die redenen aangewezen is voornoemd gemeentelijk reglement te vervangen door een nieuw en
aangepast gemeentelijk reglement;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden
als leegstaand, opgemaakt door de Dienst Ruimte, als bijlage gevoegd bij dit besluit;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, en latere wijzigen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende
het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april
1996 betreffende de heffing en bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen;
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers
en studentenkamers, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1 - Het bijgevoegd ontwerp van gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die
beschouwd worden als leegstaand, opgemaakt door de Dienst Ruimte, wordt goedgekeurd. Het
reglement treedt in werking op 1 januari 2016.
Het gemeentelijk belastingsreglement op woningen en gebouwen die beschouwd worden als
leegstaand, goedgekeurd op 29 maart 2010, wordt vanaf 1 januari 2016 opgeheven.
Artikel 2 - De gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister opgemaakt met
toepassing van het belastingsreglement op woningen en gebouwen die beschouwd worden als
leegstaand, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 maart 2010, worden overgedragen naar en
opgenomen in het leegstandsregister met behoud van de oorspronkelijke inventarisatiedatum.
Artikel 3 - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
5. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen
door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de organisatie van de Dag
van de Jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober 2015 - kennisneming
Bespreking.
Raadslid Eva Maes vraagt ervoor zorg te dragen dat er niet al teveel punten achteraf voorgelegd
worden terwijl het op de vorige gemeenteraadszitting kon geagendeerd worden. Dit is niet de eerste
keer.
De burgemeester stelt dat dit niet de intentie was van het college maar erkent dat dit een
aandachtspunt is.
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
134, § 1, hernummerd en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 30 mei 1989 ;
Gelet op artikel 252 van het nieuwe gemeentedecreet ;

Gelet op het besluit van 20 oktober 2015 van de burgemeester tot het vaststellen van
veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober
2015;
Overwegende dat dit besluit opgehouden heeft uitwerking te hebben ;
NEEMT KENNIS:
van het besluit van de burgemeester van 20 oktober 2015 tot het nemen van veiligheidsmaatregelen
naar aanleiding van Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober 2015.
6. Intercommunale verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 8
december 2015 - bespreking van de agenda
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 1 oktober 2015 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van MIROM die zal plaatsvinden op
dinsdag 8 december 2015 om 17 u 30 in de vergaderzaal van Mirom Roeselare;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Samenstelling van het bureau.
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2016.
3. Begroting van het jaar 2016.
4. Varia.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van MIROM die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 28 januari 2013 waarbij de heer Joost Cuvelier aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Hans Blomme als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44, 3° lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; inzonderheid art. 43 § 2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van MIROM die plaats heeft op dinsdag 8 december 2015, waarbij een
beslissing moet genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Samenstelling van het bureau.
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2016.
3. Begroting van het jaar 2016.
4. Varia.
Artikel 2 - De heer Joost Cuvelier, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Hans
Blomme, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot de
bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen),
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.
7. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 10
december 2015 - bespreking van de agenda
Bespreking.

Raadslid Hans Blomme geeft de inleiding.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de oproeping van 23 oktober 2015 waarbij de gemeente verzocht wordt zich te laten
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van WVI die zal plaatsvinden op 10
december 2015;
Gelet op de agenda van deze vergadering, die luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015
2. Begroting 2016

3. Benoeming van de heer Wino De Bruyne (Zedelgem) in het regionaal comité Oostende - Brugge
4. Mededelingen.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de statuten van WVI die het mogelijk maakt een vertegenwoordiger aan te duiden in de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Gelet op ons besluit van 25 februari 2013 waarbij de heer Joost Cuvelier aangeduid werd als
vertegenwoordiger en de heer Pieter Billiet als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44, 3° lid van dit decreet waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; inzonderheid art. 43 §2 5°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de punten, vermeld op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van WVI die plaats heeft op 10 december 2015, waarbij een beslissing moet
genomen worden. De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015
2. Begroting 2016
3. Benoeming van de heer Wino De Bruyne (Zedelgem) in het regionaal comité Oostende - Brugge
4. Mededelingen.
Artikel 2 - De heer Joost Cuvelier, vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Pieter
Billiet, plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van heden met betrekking tot de
bespreking van de agenda van deze vergadering.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
8. Ruimtelijke ordening - Plan-milieu-effectenrapport gemeentelijk
uitvoeringsplan 'Industrielaan-Noordlaan' - bestek voor studieopdracht

ruimtelijk

Bespreking.
Raadslid Vander Donckt stelt dat zijn fractie achter dit project staat. Hij verwijst naar de belofte dat
de bewoners zouden betrokken worden. Hij pleit voor openheid. Hij meent echter dat in het bestek
voor de prijsvraag het overleg niet opgenomen is als voorwaarde maar wel als een mogelijkheid. Hij
vindt dit te vrijblijvend.
Raadslid Elke Carette vraagt wat de visie is van de meerderheid op de ontwikkeling van deze site.
Schepen Audenaert stelt dat er geen enkel probleem is om dat overleg te voorzien in het bestek.
Op vraag van Elke Carette antwoordt de schepen dat het zowel om winkels als om woongelegenheden
kan gaan. De MER moet duidelijk maken welk evenwicht hier best aangehouden wordt. Er is
voldoende interesse vanwege diverse investeerders.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Overwegende dat het aangewezen is om op een systematische en wetenschappelijke verantwoorde
wijze de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van het ruimtelijk uitvoeringsplan
Industrielaan-Noordlaan in te schatten en te evalueren, dat dit overigens wettelijk verplicht is voor
plannen waarin detailhandel met een totale oppervlakte van minstens 5.000 m² wordt voorzien en
dat uit het vooronderzoek van het RUP is gebleken dat dit aangewezen is;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een studiebureau aan te stellen;
Gelet op de beschrijving en technische gegevens met betrekking tot deze studieopdracht voor
aanneming van diensten, opgemaakt door de dienst ruimtelijke ordening, voor een bedrag geraamd
op 30.000 EUR, incl. btw;
Gelet op het krediet dat voorzien is onder subproject 2014/3/010 onder het algemeen
rekeningnummer 214000 van het beleidsitem 060000 van het investeringsbudget;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 4 november 2015, conform artikel 160
§ 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2015 tot
gunning van het RUP Industrielaan-Noordlaan aan Antea Group;
BESLUIT:
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het navolgend bestek van studieopdracht inzake de
opmaak van een plan-MER voor het RUP Industrielaan-Noordlaan, met een ereloon geraamd op
30.000 EUR, incl. btw.
Artikel 2 - Deze overheidsopdracht voor een aanneming van diensten zal door het college van
burgemeester en schepenen worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
10. Academie voor muziek, woordkunst en dans - goedkeuren lestijdenpakket schooljaar
2015-2016
Bespreking.
Schepen Depoorter geeft een toelichting.
De stedelijke muziekschool met 266 leerlingen kon zich omvormen tot academie in september 2009.
Op vandaag zijn er 1027 leerlingen voor muziek, woord en dans. In 2009 werden 122 lesuren
ingericht, op vandaag 415. Voor de infrastructuur diende de academie ruimte te zoeken in de
verschillende wijkscholen, het GO en VIVES. Daarmee was ook de instap heel laagdrempelig. De
muzieklessen werden en worden er aangeboden aansluitend op het schoolprogramma. Ondertussen
is er in Ten Walle meer ruimte vrijgekomen voor de academie, onder andere lokalen van TIC en de
Werkwinkel en is er de dansstudio in het sportcentrum.
We zien ook sterk uit naar de kansen die zullen geboden worden in de 2 kapellen die nu gerestaureerd
zijn.
Het bijzonder wervingsprogramma opgezet door de academie, waarbij leerlingen mogen proeven van
muziek, woord en dans werpt zijn vruchten af.
Ook de samenwerking met VIVES is heel belangrijk omdat de kans geboden wordt aan toekomstige
leerkrachten tot praktische opleiding en bijscholing, waardoor straks meer kinderen zullen geprikkeld
worden om de academie op te zoeken.
Er zijn vandaag een tweetal zaken op organisatorisch vlak die we voorleggen aan de gemeenteraad,
namelijk het lestijden pakket voor het schooljaar 2015-2016 en de aanvraag tot programmatie van
de hogere graad.
1. Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2015-2016 is vastgesteld op 415 uur, een toename met
56 uur, meer bepaald + 39 u muziek, woordkunst +3 en dans +4 u.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de dienstbrieven vanwege het departement onderwijs, afdeling deeltijds kunstonderwijs
betreffende het toegekend urenpakket voor het schooljaar 2015-2016 voor de Academie;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 10 november 2015
betreffende de goedkeuring van het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
met eenparigheid.
BESLUIT:
Enig artikel – Het lestijdenpakket voor schooljaar 2015-2016 van de Academie wordt als volgt
vastgesteld:
afdeling muziek

Accordeon

11

AMC

22

AMT

25

AMV

44

Begeleidingspraktijk

5

Cello

6

Contrabas

3

Dwarsfluit

13

Ensemble

9

Gitaar

40

Hobo

8

Klarinet

9

Koor

1

koperinstrumenten

6

Luisterpraktijk

1

Muziektheorie

2

Piano

38

Samenspel

16

Samenzang

11

Saxofoon

8

Slagwerk

12

Viool

14

Zang

6

Totaal
afdeling
woordkunst

310
AVV

7

Drama

2

Voordracht

12

Toneel

10

Verbale Vorming

2

Totaal
afdeling dans

33
Dansinitiatie

6

AAB

8

AT

11

Hedendaagse dans

4

Totaal

29

Pianobegeleiding
Pedagogische
coördinatie

15

Totaal

43

Algemeen totaal

415

28

Vorig schooljaar was er een reserve van 8 uur.
Voor volgend jaar is er een reserve van 9 uur.
11. Academie voor muziek, woordkunst en dans - aanvraag tot programmatie van de
hogere graad woordkunst
Bespreking.
Schepen Depoorter zegt dat het de bedoeling is dat de leerlingen straks kunnen doorstromen naar
de hogere graad. Wij wensen de hogere graad voor woordkunst te laten starten op 01 september
2016 en dans op 01 september 2017. De populatie leerlingen bestaat vooral uit jongeren en minder
uit volwassenen waardoor er extra motivatie is om de hogere graad te organiseren hier ter plaatse

in Torhout. In een onderwijs– en cultuurstad als Torhout vinden we een uitgebouwde academie zeker
op zijn plaats.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs van 31 juli 1990;
Gelet op de omzendbrief over de programmatiestop in het deeltijds kunstonderwijs en aanvragen tot
afwijking ervan van 23 oktober 2012;
Gelet op de noodzaak om de studierichting woordkunst van de Academie volwaardig uit te bouwen
met een hogere graad;
Gezien het protocol akkoord binnen het syndicaal onderwijsoverleg van 10 november 2015
betreffende de goedkeuring van het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016;
Gelet op artikel 42 § 1 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
met eenparigheid.

BESLUIT:
Enig artikel - Het programmatiedossier met de aanvraag tot de programmatie van de hogere graad
woordkunst zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.

12. Infrastructuur - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar
domein - goedkeuring
Bespreking.
Raadslid Elke Carette vraagt of de unanimiteit slaat op de gemeenteraad zelf of op de gemeenten.
Raadslid Joost Cuvelier bevestigt dat het betrekking heeft op de unanimiteit van de gemeenten. Alle
gemeenten moeten participeren.
Raadslid Jürgen Claus stelt dat het geen gewone compensatie is, wat raadslid Cuvelier bevestigt,
maar dat het toch voor een deel betrekking heeft op het dividend.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen
en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een
snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de
werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
verwijzing naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
Alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…)
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drinkwater,
warm water, brandstof,
Telecommunicatie,
Radiodistributie en kabeltelevisie,

-

De transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden,
Alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.

Artikel 2 - retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2 euro, voor
werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardeweg 0,90 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60%
van hogervermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de
nutsleidingen als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig
aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien
van de nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren
van werkplaatsen op de openbare weg.
Artikel 4 - Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 - Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening
als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van
het algemeen toezicht.
Artikel 6 - Termijn
Dit retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december
2018.
13. Groen - herinvulling park Ravenhof - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Bespreking.
Raadslid Paul Dieryckx betreurt dat het bruggetje niet meer toegankelijk is. Hij vraagt of het slib
toxisch is of niet ? De schepen stelt dat dit eerst gebeurd is in functie van de prijsvraag. De schepen
stelt dat het bruggetje zal hersteld worden en dat de verzekering hier eventueel zal in tussenkomen.
De fractie steunt de werken maar men zal het punt niet goedkeuren omwille van de fietsweg die
wordt voorzien.
De schepen verwijst naar de bevraging die destijds is gebeurd en waar het fietsen een belangrijk
knelpunt was. Omwille van het feit dat nu iedereen vrij kan fietsen door het park, heeft het bestuur
ervoor gekozen om dit te kanaliseren via de voorziene fietsweg.
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor.
Mevrouw Martine Vanwalleghem, de heer Jos Bruynooghe, mevrouw Vanessa Jodts, de heer Bertrand
Vander Donckt, de heer Paul Dieryckx en de heer Rik Hoste stemmen neen.
Overwegende dat het aangewezen voorkomt het Park Ravenhof een grondig onderhoud en
herinvulling te geven als centraal gelegen park in de stad, waarbij enerzijds de wal rond het kasteel
wordt uitgebaggerd en waarbij anderzijds de verschillende functies in het park vernieuwd worden;
Overwegende dat de herinvulling door een gespecialiseerde aannemer zal worden uitgevoerd, dat de
bestaande paden met aankoop van materialen hersteld zullen worden door de technische dienst;
Gelet op de bestek en technische gegevens m.b.t. deze opdracht, opgemaakt door de dienst
infrastructuur, voor een geraamd bedrag voor uitvoering van de werken 70 247,93 EUR (excl. btw)
of 85 000,00 EUR, incl. btw;

Gelet op het krediet dat voorzien is onder subproject 2014/3/014 AR 220000 van het beleidsitem
068000 van het investeringsbudget voor 2014, 2015 en 2016;
Gelet op het visum, verleend door de financieel beheerder op 28 oktober 2015, conform artikel 160
§ 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 23 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
BESLUIT:
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel opgemaakt door de dienst infrastructuur
betreffende het onderhoud en herinvulling van het Park Ravenhof, bestaande uit een bijzonder
bestek, opmeting en raming voor uitvoering van de werken groot 80 789,67 EUR (excl. btw) of
97 755,50 EUR, incl. btw.
Artikel 2 – De uitvoering van de werken zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
14. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 dienstjaar 2016
Stemming.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid en latere wijzigingen, artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van Torhout houdende de instap in de Hulpverleningszone
West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële verdeelsleutel en de
daaraan verbonden modaliteiten;
Gelet op de bespreking van het ontwerp begroting 2016 van de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen op het Zonecollege van 28 september 2015 en op de Zoneraad van 5 oktober 2015;
Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de stad zich
akkoord verklaart met de werkingsbijdrage die van elke stad/gemeente in de begroting 2016 van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden;
Overwegende dat de ontwerp begroting 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen,
ontvangen op 12 oktober 2015;
BESLUIT:
Artikel 1 – Het aandeel van stad Torhout in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone
1 West-Vlaanderen op 811.923,00 euro vast te stellen op budgetsleutel 2,7527% van het
exploitatiebudget 2016.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de stedelijke dienst
financieel beheer.
15. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
- voorschriften BPA Rozeveldvrienden
De heer Ward Baert heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Op 5 oktober 2004 werd het BPA Rozeveldvrienden 1828-04 goedgekeurd. Dit BPA voorzag in de
aanleg van een groenstrook met een breedte van minimaal 5m. Momentaal bevindt zich in die strook
een gebouw en verlichtingspalen die daar niet in thuishoren volgens het BPA. Wanneer zal de stad
Torhout overgaan tot het naleven van de voorschriften van het BPA en het buffergroen aanleggen?'
Raadslid Ward Baert geeft volgende toelichting.
Het is een typisch Vlaams verhaal. Ergens wordt een voetbalclubje opgericht en er wordt uitgekeken
naar een aangepaste weide waar die sport op beoefend kan worden.
In ons verhaal komen de Rozeveldvrienden terecht op een stuk weide in agrarisch gebied, palend
aan de tuintjes van een aantal mensen die met lede ogen aanzien hoe het mooie en stille landschap
aan hun achtergevel verdwijnt.

Maar ja, ook het voetbal heeft zo zijn reden van bestaan en dus wordt er uitgekeken naar een
mogelijkheid om in het agrarisch gebied toch een voetbalveld te kunnen uitbaten.
Er komt, op 5 oktober 2004, een heus BPA waardoor die weide sportveld wordt. Er mag voortaan
naar hartenlust geshot worden, in de kantine zijn feestjes echter wel verboden.
Maar, ter bescherming van de aangelanden, formuleert het BPA enkele duidelijke afspraken. Als de
activiteiten worden gestopt, wordt het gebied weer agrarisch en zolang dat niet het geval is, zal er
een groenbuffer van 5 meter worden aangelegd, die de hinder voor de buren toch wat moet
verminderen. In die zone kan er niets worden gebouwd en verlichtingspalen horen enkel thuis in wat
de actieve zone heet.
Maar de schoppen blijven in de bouwkeet... Er gebeurt niets. Geen aanplantingen. Geen afbraak van
de illegale bouwsels, geen verplaatsing van de verlichtingspalen... Buren die willen redden wat er
nog te redden valt, schrijven brieven. Tevergeefs. Er komt, medio 2007 een interpellatie in deze
raad. Mevr. Crevits bevestigt dat de stad garant staat voor het in orde brengen van de voorwaarden
van het BPA. Gecoro sluit zich daarbij aan. "Wie ook de uitbater is, de voorschriften van vermeld
BPA moeten uiteraard nageleefd worden." Tevergeefs, de stad neemt geen initiatieven.
Nu zou je de weigerige houding van het gemeentebestuur nog kunnen begrijpen als de voorwaarden
van het BPA voetballen op dat terrein onmogelijk zou maken, maar dat is niet het geval. Het
aanleggen van de groenstrook verhindert - aldus een intern document - de aanleg van een
voetbalveld volgens de richtlijnen van de Belgische voetbalbond niet.
Vraag: welke verontschuldigingen heeft het college nu nog om de eisen van het BPA niet toe te
passen? Meer nog: over welk gezag beschikt de gemeente nog om van zijn burgers te eisen dat ze
zich schikken naar de regels van de wet, als zij zelf constant die regels aan haar laars lapt. Er zijn
trouwens nog plaatsen in Torhout waar groenbuffers, voorzien in de voorschriften, niet worden
aangelegd zonder dat de stedelijke overheid optreedt.
Als de uitvoering van die opgelegde voorwaarden meer dan 10 jaar op zich laten wachten, is er maar
een besluit mogelijk: de stad Torhout is niet bereid ze uit te voeren.
Schepen Willy Depoorter antwoordt dat wat betreft het terrein van de Rozeveldvrienden de
vergunning voor de uitbreiding van de kleedkamers samen met het inrichtingsplan (De vergunning
dateert van 6 juni 1978) overgemaakt is aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur.
Daarop kregen wij antwoord, en ik citeer: "Ik beschouw zowel constructie, inrichting als functie van
sportterrein hiermee als vergund en sluit het dossier af. " (e-m van 27 februari 2014).
Hij merkt nog op dat pas bij toepassing van een vergunningsplichtige activiteit, de regels dienen
gevolgd van een recent BPA of RUP, anders blijft het bij het oude.
Raadslid Baert uit zijn verbazing over de denkwijze van het bestuur en de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar. Hij meent dat dit juridisch bochtenwerk is. Hij pleit voor het
aanleggen van een groene buffer zoals voorzien in het BPA. Schepen Deroo stelt dat het terrein in
dat geval niet meer kan gebruikt worden om reglementair te voetballen.
- onveilige groene 62
De heer Jurgen Claus heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Collega Wim Aernoudt van de N-VA fractie in de provincieraad stelde volgende vraag aan
gedeputeerde Decorte omtrent de onveilige situatie aan de groene 62 in Wijnendale: “Op de parallel
lopende straten langs de Groene 62 komen auto's uit verschillende dwarsstraten, van opritten en
garages op die parallel lopende straten uit. Dat zou geen probleem zijn mocht de Groene 62 geen 8
meter lager liggen met een zeer scherpe talud als afdaling. Tot mijn verbazing is er geen enkele
afscherming geplaatst in de berm voor de talud. Bij regenweer, ijzel en inhaalmanoeuvres lijkt het
mij geen denkbeeldig risico dat een auto op de Groene 62 terecht komt.”
Gedeputeerde Decorte antwoordt dat dit een terechte opmerking is maar dat het de stad Torhout is
(als wegbeheerder) die verantwoordelijk is om hier iets aan te doen. Daarenboven heeft de provincie
aangedrongen op een volledige “barrière” langs de parallelwegen.
Het Torhoutse stadsbestuur heeft enkel een afscherming geplaatst aan de dwarsweg Guldenvlieslaan
met de parallelweg Guldensporenlaan maar niet aan de uitgang van de nieuwe wijk. Niet aan het
snijpunt van de Geuzenbosstraat met de parallelstraat spoorwegstraat en al zeker niet over de
volledige lengte van deze parallelwegen (tussen de bruggen).
Hoe komt het dat het Torhoutse stadsbestuur geen maatregelen neemt tegen deze zeer gevaarlijke
situatie en daarenboven het advies van het provinciebestuur negeert?'
Schepen Eddy De Ketelaere antwoordt dat na de afronding van de nieuwe verkaveling het de
bedoeling was om de volledige Spoorwegstraat en Guldensporenlaan te her asfalteren.
Tot zolang de grondwerken van de verkaveling niet rond waren, kon dit ook niet ingepland worden.

Trouwens Infrax heeft pas een paar weken terug in de Guldenvlieslaan komende uit de nieuwe
verkaveling zijn aansluitingsput dichtgemaakt.
Eerst werden de afschuivingen (taluds) van de groene 62 door de provincie in orde gebracht en
onlangs werd de Groene 62 afgewerkt.
Het is de bedoeling om de eerstkomende jaren het wegdek in de Spoorwegstraat en de
Guldenvlieslaan te herstellen.
Torhout is inderdaad wegbeheerder en staat in voor de veiligheid.
Er zal in de eerste weken, ter hoogte van de drie zijstraten die aantakking geven op de
Guldensporenlaan en de Spoorwegstraat een afbakening geplaatst worden.
De oude afbakening ter hoogte van de Guldenvlieslaan wordt vervangen.
We zijn eind vorig jaar ter plaatse geweest met de provincie naar aanleiding van het verstevigen van
de bermen maar er is toen niet gesproken over afbakeningen.
Raadslid Jürgen Claus stelt dat het toeval is dat de werken nu blijkbaar gepland worden, desgevallend
misschien zullen worden versneld. Hij verwijst nog eens naar het advies van gedeputeerde Decorte
die pleit voor een bescherming over het ganse traject.
Schepen De Ketelaere stelt dat de geplande werken niet eerder konden wegens de andere
werkzaamheden die eraan de gang waren.
- verlichting op groene 62
De heer Jurgen Claus heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Hoofdreden van de provincie om de groene 62 te verharden tussen Wijnendale en Torhout is om de
vele fietsers vanuit Wijnendale en Ichtegem een veilig en wintervast alternatief te bieden. Wij kunnen
deze realisatie alleen maar toejuichen maar het is maar een halve oplossing. Het is net niet een
oplossing in de herfst en de winter waarom de verharding echt is aangebracht.
In deze maanden is het vanaf 16u30 à 17u donker en nemen de scholieren, mensen die per fiets
gaan werken, lopers de groene 62 niet meer omwille van de duisternis en het onveilig gevoel (taluds,
bossen, geen huizen in omgeving, …).
Jammer van deze investering die maar half rendeert.
Voor deze fietsontsluiting vanuit Wijnendale gaat slechts over verlichting aanbrengen voor 1.5 km
(tussen Ijzerenwegstraat en Warande).
Daarom stelt de N-VA fractie voor om, zoals op het provinciale pad tussen Roeselare en Zonnebeke,
verlichting aan te brengen met een sensor per 50 meter of een ander efficiënt alternatief.
We stellen voor dat het stadsbestuur deze aanbeveling steunt en overmaakt aan het
provinciebestuur.'
Schepen Eddy De Ketelaere antwoordt dat de provincie dit tegen houdt omwille van de lichtpollutie,
maar hij wil graag een inspanning doen om met de betrokken gemeenten dit terug aan te kaarten
bij de provincie zodat men bereid is om dit terug in heroverweging te nemen.
Raadslid Claus meent dat de afstand erg beperkt is en dat dit inderdaad niet over de ganse lengte
van de Groene 62 gewenst is.
- impact om wegomleidingswegen nav wegenwerken Oostendestraat
De heer Jurgen Claus heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Kort na de vorige gemeenteraad zijn een lijnbus en 2 vrachtwagens in de gracht gereden in de Oude
Wijnendalestraat. Hoofdreden: deze weg is absoluut niet geschikt om het vele (vracht- en landbouw) verkeer op te vangen naar aanleiding van de werken aan de Oostendestraat die 2 jaren duren. De
Steenveldstraat en de Oude Wijnendale straat waren al voor de omleiding in een zeer slechte staat
en zijn ondertussen uiteraard dramatisch verslechterd.
We kregen van de burgemeester en schepen De Ketelaere in deze Gemeenteraad reeds de
bevestiging dat deze wegen na de omleiding structureel heraangelegd zullen worden.
Ondertussen werden er een paar maatregelen genomen: verharden en uitbreiden van de berm in de
Oude Wijndalestraat waar de ongevallen gebeurden, plaatsen van een paar borden zachte berm en
een paar rood-witte palen.
Maar we hebben nog ruim een jaar te gaan voor de verkeersellende opgelost zal zijn en deze
lapmiddelen zullen niet voldoen om ongevallen en overlast te voorkomen.
Daarnaast negeren vrachtwagens massaal het 3,5 ton verbod vanuit de Oostendestraat en Don Bosco
en rijden zich vast in oa. Waterhoekweg en Heidestraat en rijden zelfs de Hillestraat omhoog (dwars
door het verbodsbord om daar in te rijden).
Daarom stelt de N-VA fractie 2 structurele maatregelen voor:

- consequente politiecontrole aan Hogestraat, Steenveldstraat, Don Bosco en Wijnendale op de vele
3,5 ton vrachtwagen die het verbodsbord voor plaatselijk verkeer negeren
- invoeren van eenrichtingsverkeer van en naar Wijnendale. Van de Oostendestraat via
’t Hoge en Oude Wijnendale straat naar Wijnendale en vanuit Wijnendale via de Zeeweg.
Daar heeft het verkeer de kans om de Aartijkestraat te nemen of om de Steenveldstraat te nemen
naar Don Bosco. Bijkomend voordeel is dat het sluipverkeer minder geneigd zal zijn deze voor hen
niet bedoelde omleiding te nemen.
De burgemeester antwoordt op de twee voorstellen van de NVA-fractie.
Hij erkent de problematiek maar verwijst naar de gebrekkige alternatieven. Hij zal alleszins nogmaals
aan de politie vragen de nodige controles te doen, zeker wat betreft de te zware vrachtwagens die
onterecht gebruik maken van deze weg. Wat de omleiding betreft die wordt voorgesteld, stelt de
burgemeester dat dit reeds onderzocht werd maar dat dit niet het ideale alternatief is. Het kruispunt
Driekoningen zal hierdoor overbelast worden wat nu eigenlijk het geval is. De omleiding is bovendien
lang (6,3 km). De vrees bestaat dan ook dat deze omleiding niet zal gevolgd worden. Het bestuur
heeft echter toch een aantal maatregelen getroffen, bijvoorbeeld uitwijkstroken, om de hinder zoveel
mogelijk te beperken en om de verkeersdoorstroming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook is de
omleiding te hinderlijk voor het busverkeer.
Raadslid Jürgen Claus bevestigt dat zijn voorstel niet evident is. Maar hij blijft van oordeel dat de
weginfrastructuur langs de omleiding onvoldoende uitgerust is om dit zwaar verkeer op te vangen.
Hij hekelt vooral het sluipverkeer en vraagt meer en consequente controles zodat het gebruik ervan
ontmoedigd wordt. Hij pleit dus voor meer flankerende maatregelen in functie van de
verkeersveiligheid. De burgemeester stelt dat sinds de recente maatregelen er minder ongevallen
zijn gesignaleerd maar hij sluit niet uit dat er nog ongevallen zullen gebeuren. Hij erkent het belang
van de verkeersveiligheid.
Op vraag van raadslid Eva Maes stelt de burgemeester en schepen De Ketelaere dat er maatregelen
zijn getroffen zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.
Raadslid Paul Dieryckx sluit zich aan bij het pleidooi voor meer gerichte en consequente controles
door de politie. Hij meent dat tijdens de al zware verkeershinder ook nog andere wegen worden
afgesloten in functie van de werken. De burgemeester stelt dat in het kader van de Waterhoekweg
men niet anders kon.
- blauwe zone
Mevrouw Eva Maes heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Graag hadden we vernomen of er al een beslissing is genomen omtrent het mogelijks invoeren van
blauwe zone in het tweede deel van de Papebrugstraat.
De burgemeester verklaart hierover het volgende:
In deze zone is er momenteel "beurtelingsparkeren" De verkeerscommissie stelt voor om het
beurtelingsparkeren af te schaffen en enkel parkeerzone te voorzien aan de kant van de onpare
huisnummers, waar blauwe zone zal toegepast worden max. 2.30 u parkeertijd.
Het beurtelingsparkeren zou worden afgeschaft omwille van de onduidelijkheid die zou kunnen
ontstaan wanneer een wagen aan de verkeerde kant zou geparkeerd worden kan de parkeerwachter
omwille van die overtreding niet optreden, enkel de politie, en omgekeerd wanneer de bestuurder
geen blauwe zone kaart zou gelegd hebben kan enkel de parkwachter optreden en niet de politie.
Een geverbaliseerde omwille van het feit dat hij aan de verkeerde kant geparkeerd staat (met blauwe
zone kaart) zou niet begrijpen dat de politie niet optreedt ten aan zien van een wagen die wel aan
de goede kant geparkeerd staat maar zonder blauwe zone kaart, en het omgekeerde zou eveneens
voor onduidelijkheid zorgen.
Daarom een parkeerzone enkel aan de kant van de onpare huisnummers.
De bewoners zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.
- kunstgras voetbalterrein
De heer Jurgen Claus heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
'Midden vorige week namen we nota van de persconferentie van het stadsbestuur naar aanleiding
van de aanleg van een kunstgras voetbalterrein op plein twee van het sportcentrum Benny
Vansteelant.
Uiteraard is onze fractie tevreden met de bocht die het stadsbestuur gemaakt heeft.
Ruim een jaar geleden heeft N-VA dit voorstel in de Gemeenteraad geformuleerd maar toen kwam
het antwoord van de meerderheid dat er plots geen extra behoefte meer was aan voetbalvelden, dat
er al teveel geld gespendeerd werd aan sport en dat er hoedanook geen budget beschikbaar was.

Tevreden dat de geesten “gerijpt” zijn en de portemonnee gegroeid, maar van waar komt deze niet
voorziene uitgave? Wat is er dan geschrapt?
Zeer jammer dat de subsidiëringsopportuniteit er bij ons voorstel was maar nu niet meer.
Het is en blijft een druppel op een hete plaat met de vervanging van een voetbalterrein in een
kunstgrasversie tegenover de verkiezingsbelofte van 5 extra voetbalterreinen en 3 tennispleinen op
de in de diepvries gestopte sportaccommodatie Bruggestraat zuid en noord. En de onnodige kosten
van 65.000€ studies en de aankoop van de gronden zal de Torhoutse belastingsbetaler er maar
moeten bij nemen zeker?'
Schepen Rita Dewulf deelt mee dat er binnen het schepencollege beslist is om een voetbalterrein in
kunstgras aan te leggen. Het voorstel is om dit aan te leggen op voetbalveld 2 in het Sportcentrum
Benny Vansteelant.
Het is een noodzaak, vooral voor de jeugd, gezien we meer dan 30 jeugdploegen hebben die het
heel goed doen. De studenten van de diverse scholen kunnen er ook overdag gebruik van maken.
Kunstgras is altijd bespeelbaar, ook in slechte weersomstandigheden.
Er wordt nog een werkgroep opgericht en er zullen ook plaatsbezoeken gebeuren aan andere
gemeenten waar al kunstgras ligt.
In de vorige jaren waren er andere prioriteiten. Ieder schepen heeft binnen zijn domein wel een
waslijst van zaken die hij of zij graag zou willen realiseren.
In 2013 was er inderdaad een mogelijkheid om een subsidie te krijgen van 30%.
Er was een beschikbaarheidsvergoeding van 105.000 euro/10 jaar nodig. Met de subsidie komt dit
op 70.000 euro maar aangezien we al over verlichting beschikken kwam dit op 60.000 euro
gedurende 10 jaar. Dit maakt een totaalprijs van 600.000 euro. Toen en nu is de kostprijs voor een
kunstgrasvoetbalveld 450.000 euro. We zouden dan een meerprijs betalen van 150.000 euro. Er zijn
trouwens maar 20 gemeenten die hierop ingegaan zijn, terwijl er subsidies voorzien waren voor 40
velden. Andere gemeenten zullen dus ook hun redenen hebben gehad om hier niet op in te gaan. Je
had ook geen inspraak in het type kunstgras dat werd gebruikt, en vooral het type invulling: kurk of
rubber.
Het is wel zo dat wij geen subsidies links laten liggen, denken we maar aan de verkegen subsidies
voor de vechtsportenzaal en de nieuwe sportvloer in sporthal B.
Schepen Deroo herinnert aan de raadszitting van oktober 2014 waarin er bedragen vernoemd werden
die niet correct zijn. Hij verwijst naar de toelichting bij het meerjarenplan die in de volgende
gemeenteraadszitting zal gegeven worden waarbij duidelijk zal worden hoe het bestuur beleidsruimte
heeft gecreëerd.
Raadslid Claus is verheugd dat het plein er komt maar hij betreurt dat er geen extra-terreinen komen
zoals gepland was langs de Bruggestraat.
Raadslid Bertrand Vander Donckt stelt dat hij gelijkaardige vragen heeft gesteld. Hij herinnert aan
de belofte van het bestuur dat bij belangrijke beslissingen ook de gemeenteraad tijdig zou ingelicht
worden, minstens op hetzelfde moment als ten aanzien van de pers.
De burgemeester erkent de vraag van het raadslid maar hij duidt hoe het initiatief is ontstaan. Er
kwamen teveel dezelfde vragen via diverse kanalen. In ieder geval blijft het een voorstel dat nog
moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad, dat is ook zo gesteld ten aanzien van de pers.
Raadslid Jürgen Claus herhaalt dat hij verwijst naar een verkiezingsbelofte van de meerderheid die
niet nagekomen is. Hij haalt ook de studie aan die de behoefte aan extra-terreinen heeft aangetoond.
Wat de nood betreft, ontvangen alle raadsleden van iedere partij vragen van gebruikers. Hij vraagt
zich af wat de andere prioriteiten van het bestuur dan wel zijn… Een absolute prioriteit is trouwens
het water en daar werd nog niets voor uitgegeven waarbij hij verwijst naar de investeringen in de
rekening 2014.
Schepen Deroo ontkent dat er geen uitgaven op vlak van waterbeheersing zijn geweest. In het
exploitatiebudget zijn er wel degelijk middelen naar waterbeheersing gegaan.
Op vraag van raadslid Jos Bruynooghe bevestigt de burgemeester dat het persbericht omtrent de
kunstgrasvelden best ook aan alle raadsleden in cc. werd verstuurd.
16. Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- toelagen aan de kerkfabrieken
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
In aansluiting op de kennisname van de budgetten van de kerkfabrieken voor 2016 in de GR van
19/10/2015 wensen wij volgende vragen aan het College te formuleren:
- geef volledige transparantie omtrent de afspraken tussen het College en de kerkfabrieken
- geef verduidelijking over een aantal actuele cijfers

-

welke stappen werden door het stadsbestuur en kerkbestuur reeds ondernomen omtrent de
ontwikkeling van een langetermijnvisie?
- wat is de strategische benadering omtrent de toekomst van de kerken, de kerkfabrieken en de
betoelaging ervan?
De vragen zullen in de zitting van de GR nog verder toegelicht worden.
Schepen Willy Depoorter verwacht meer concretere vragen en engageert zich daarbij om via een
apart overleg toelichting te geven.
- plaatsen en wegnemen paaltje in Poperbosstraat
De heer Paul Dieryckx heeft hieromtrent de volgende verklarende nota ingediend:
Gelieve uit te leggen waarom er enkele maanden terug een paaltje werd geplaatst in de Poperbosstraat en waarom dit nu werd weggenomen.
De burgemeester stelt dat het paaltje er geplaatst werd op vraag van het raadslid. De burgemeester
is trouwens de mening toegedaan dat dit inderdaad voorgelegd dient te worden aan de
gemeenteraad. Hij verwijst verder naar tal van mailverkeer die hij mocht ontvangen van zowel voorals tegenstanders. Hij stelt vast dat de inrichting van de publieke ruimte en weginfrastructuur van
die aard is dat een paaltje niet wenselijk was. Het college heeft dan ook in die zin een beslissing
genomen.
Raadslid Paul Dieryckx meent toch dat het paaltje te verantwoorden is omdat de snelheid in die buurt
te hoog ligt omwille van het doorgaand verkeer dat er zonder het paaltje mogelijk is. Hij verwijst
tevens naar de adviezen van de verkeerscommissie die tot twee keer toe genegeerd werden. Hij pleit
dat verkeersveiligheid voor alles moet staan en hij betreurt dan ook de beslissing.
De burgemeester stelt nog dat er gevarendriehoeken zullen worden geplaatst en ook verkeersborden
30km/u. Op vraag van raadslid Jos Bruynooghe zal onderzocht worden of verkeersdrempels hier
aangewezen zijn.

In toepassing van artikel 13 van het huishoudelijk reglement is er nog een mondelinge
vraag van raadslid Elke Carette. Zij vraagt of de stad voldoende maatregelen heeft
getroffen om de winterprikken tegen te gaan. Schepen De Ketelaere stelt dat er voldoende
zout is.
De voorzitter stelt vast dat hiermee de agenda volledig is afgehandeld. Zij sluit de vergadering om
………. Een volgende bijeenkomst is voorzien op 21 december 2015.
Torhout, maandag 23 november 2015
De secretaris,
Tom Vandenberghe

De wnd. voorzitter,
Norbert De Cuyper

