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GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 1 APRIL 2019

De voorzitter opent de zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 april 2019 om … uur.

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE ZITTING
1.

Goedkeuring notulen van 25 februari 2019.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikelen 33, 180 en 181 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
De notulen van de vergadering van 25 februari 2019 werden conform de bepalingen van het
gemeentedecreet opgemaakt en tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden. Er zijn geen
opmerkingen geformuleerd waardoor ze als goedgekeurd kunnen beschouwd worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad de notulen van de zitting van 25 februari
2019 als goedgekeurd te beschouwen.

VEILIGHEID
2.

Politiereglement met betrekking tot ambulante handel, verbod op verkoop en gebruik van
dranken in blik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen ter gelegenheid van de
Monteberg Rally op 4 en 5 mei 2019.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
- de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 §2,
ingevoegd bij wet van 27 mei 1989, en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en
gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989.
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 maart 1968,
inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982,
- het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
inzonderheid op titel III gewijzigd bij de K.B.’s van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1
juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,
- de wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante activiteiten;
-Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), in het bijzonder de artikelen
2, 40 en 41;
- Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018);
- De zonale en lokale politieverordeningen.
Feiten, context en informatie
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Op 14 januari 2019 werd een aanvraag ingediend door de vzw Superstage voor de organisatie van
de Montebergrally op 4 en 5 mei 2019.
Er wordt een grote volkstoeloop verwacht. Bij dergelijke manifestaties komt door de te talrijke
aanwezigheid van ambulante handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang.
Om veiligheidsredenen dient, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal verkooppunten van
eetwaren en dranken beperkt te worden.
De verkoop en het gebruik van dranken in blik op en in de omgeving van de snelheidsparcours moet
gemeden worden om de gevolgen van het restafval van de aluminium blikken voor de landbouw en
de veeteelt maximaal te beperken.
Naar aanleiding van deze manifestatie moeten servicewagens in de mogelijkheid kunnen verkeren
om aan rallyvoertuigen herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren op of langs de openbare
weg.
In het verleden werd de wedstrijd op diverse manieren gehinderd.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Op zondag 05 mei 2019 is het uitoefenen van ambulante activiteiten is verboden, binnen
onderstaande (denkbeeldig afgebakende) zones, met inbegrip van de vernoemde straten die de
zones afbakenen, uitgezonderd voor diegenen die in het bezit zijn van een schriftelijke vergunning
van de heer Burgemeester en voor de permanente eet- en drankgelegenheden:
a) Vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur :
zone deelgemeente Vlamertinge:
- de Casselstraat vanaf gemeentegrens met Poperinge tot Grote Brandersstraat – de Grote
Brandersstraat vanaf Casselstraat tot Bellestraat – de Bellestraat vanaf Grote Brandersstraat tot
gemeentegrens met Poperinge;
b) Vanaf 08.00 hr tot 17.00 hr:
zone deelgemeente Dikkebus: - de Krommenelststraat tussen Abelestraat en Dikkebusseweg – de
Dikkebusseweg vanaf Krommenelststraat tot Ouderdomseweg – de Ouderdomseweg vanaf
Dikkebusseweg tot Rozelaarsstraat – de Rozelaarsstraat tussen Ouderdomseweg en Zweerdstraat
– de Zweerdstraat tussen Rozelaarsstraat en Bellestraat – de Bellestraat tussen Zweerdstraat en
Abelestraat de Abelestraat tussen Bellestraat en Krommenelststraat;
Artikel 2: Het is verboden op de plaatsen vergund onder artikel 1, dranken in blik te verkopen, te
bezitten, te verbruiken of uit te delen.
Artikel 3:
a) Op zondag 05 mei 2019 is het verlenen van service aan rallywagens slechts toegestaan op de
punten hiervoor aangeduid door de organisatie.
Buiten deze punten zijn alleen noodreparaties toegestaan.
b) Service-auto’s moeten voorzien zijn van:
- een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4x3 m;- een opvangbak voor vloeistoffen van
circa 50 cm x 50 cm met aftapvoorziening;
- een voorziening voor het opvangen van brandstof, indien bij het tanken brandstof kan worden
gemorst;
- een container voor afvalvloeistoffen van ten minste 10 liter inhoud en een
afvalzak.
c) - Op alle servicepunten moet de auto, gedurende de ganse duur der werkzaamheden, op
servicefolie staan.
- In alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistof, moet de opvangbak of een
andere voorziening worden gebruikt
- Servicepunten moeten steeds schoon worden achtergelaten. Afvalstoffen, autoonderdelen, materialen en andere voorwerpen, moeten in het servicevoertuig worden meegenomen.
- Indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de
serviceploeg verplicht dit, binnen de kortste tijd, aan de milieu-official of rechtstreeks aan de
wedstrijdleiding mede te delen, onder opgave van alle relevante gegevens. Het voorgaande is van
overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de voorziene servicepunten.
- Het schoonspuiten van auto’s is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door het
organisatiecomité zijn aangewezen.
Artikel 4: Het is verboden om de wedstrijd “ Monteberg Rally”, die plaats vindt op 4 en 5 mei 2019,
op enigerlei wijze te hinderen.
Artikel 5: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze bekend wordt gemaakt. Zij zal van
kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
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Artikel 6: Inbreuken op deze verordening worden beteugeld met een “GAS” sanctie,
overeenkomstig art. 1 van de politieverordening houdende algemene bepalingen inzake de
bestrijding van maatschappelijke overlast, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 04 juli
2005.
Artikel 7: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:
- De Lijn
- Het Jan Ypermanziekenhuis
- De Technische Dienst
- De Lokale Politie
- De Brandweer
- De Schepen van openbare Werken
- De Inrichters
- De Commissaris van de Technische Verkeerseenheid PZ Arro Ieper.

FINANCIËN
3.

Overeenkomst nr. 19/16 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ieper.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), in het bijzonder de
artikelen 2, 40 en 41;
 Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018);
 De overeenkomst nr. 14/73 betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 5 april 2011 aan de Stad Ieper om de
mededeling te verkrijgen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, vervallen is op 31
december 2018
Feiten, context en informatie
In het reglement betreffende de algemene gemeentebelasting goedgekeurd in de gemeenteraad
van 2 december 2013 wordt een vrijstelling verleend van 7,50 euro aan iedere persoon die recht
heeft op de verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen zoals geregistreerd in het
bestand van de kruispuntbank van de sociale zekerheid (alle beschikbare categorieën).
Om zicht te krijgen op wie recht heeft op zo'n verhoogde tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt
van de informatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Dit kan enkel mits een
overeenkomst hiertoe wordt afgesloten.
Een aanvraag tot machtiging tot het opnieuw bekomen van mededeling van de lijst van personen die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging, alle beschikbare hoedanigheidscodes, werd door de Stad Ieper ingediend op 7 februari
2019.
Op 25 februari werd de overeenkomst 19/16, inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ieper voor de automatische toekenning van
aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de
verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april
2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4
juni 2013 en 5 april 2016, ontvangen.
Voorgesteld wordt deze overeenkomst dan ook goed te keuren.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: de overeenkomst 19/16 met tot doel de mededeling door de KSZ aan de stad van de lijst
van de inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van een
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belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel vastgesteld in het gemeentelijk reglement
van 2 december 2013 goed te keuren.
De betrokken partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe om alle bepalingen van beraadslaging nr.
11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016 na te leven en bijgevolg zal de Stad aan de KSZ
de lijst meedelen van belastingplichtige inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de
belastingvermindering en een kopie van het hogervermeld gemeentelijk reglement overmaken.
Artikel 2: De overeenkomst geldt voor 2019.

4.

Plaatsrechten op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en zonneschermen (parasols) op
het openbaar domein - goedkeuring wijziging.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en later wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit.
Stedelijk reglement met de voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein
van 1 april 2019.
Feiten, context en informatie
Jaarlijks vragen de Horeca-uitbaters om bij hun zaak terrassen te mogen plaatsen. Deze maken
allemaal hoofdzakelijk gebruik van het openbaar domein. Hoewel deze zeker een meerwaarde
betekenen voor de stad, brengt de organisatie hiervan een aantal lasten met zich mee. Daarbij is er
nog onderscheid te maken naargelang de ligging van de zaak en is het wenselijk een zinvolle
opdeling te maken in zones. Het is logisch dat er naargelang de locatie een aangepaste regeling
toegepast wordt. Er wordt voorgesteld om de terrassen die geen deel uitmaken van de historische
binnenstad vrij te stellen van heffing.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2013 betreffende de
plaatsrechten op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen en zonneschermen (parasols) op het
openbaar domein wordt opgeheven en vervangen door:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
Voor het plaatsen van een open of gesloten terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen,
ongeacht of deze ingebruikname geschiedt op het voetpad of de ter beschikking gestelde
parkeerplaatsen:
Zone A: gelegen op de Grote Markt
* jaarlijks: aanslagjaar 2019: 42,50 euro/m² ingenomen oppervlakte
* voor de extra uitbreidingen tijdens de weekends van juni tot september jaarlijks: 300
euro
Zone B: gelegen op de Kiekenmarkt; Vismarkt; Boomgaardstraat; Neermarkt; Boterstraat;
Rijselstraat tot aan de Merghelynckstraat; Vandenpeereboomplein; Korte Torhoutstraat en
Menenstraat
* jaarlijks: aanslagjaar 2019: 22,00 euro/m² ingenomen oppervlakte
Zone C: alle overige straten van de stad intra muros
* jaarlijks: aanslagjaar 2019: 10,00 euro/m² ingenomen oppervlakte
Zone D: alle overige straten van de stad en deelgemeenten extra muros - vrijgesteld van heffing
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Deze belasting is niet van toepassing op het gebruik van de openbare weg, voetpad of
parkeerplaats ter gelegenheid van toevallige en/of voorbijgaande gebeurtenissen, zoals kermissen
of feestelijkheden.
Artikel 2: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

ECONOMIE
5.

Voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring
plaatsingsreglement

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), in het bijzonder de artikelen
2, 40 en 41;
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19 december 2018);
De gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 omtrent de goedkeuring van het gemeentelijk
reglement betreffende de voorwaarden voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein;
De zonale en lokale politieverordeningen.
Feiten, context en informatie
Om de aantrekkelijkheid van het stadscentrum te verhogen en meer mensen, zowel eigen inwoners
als toeristen, aan te trekken en om het voor de horeca-uitbaters uniformer en administratief
eenvoudiger te maken, wil het stadsbestuur de mogelijkheid scheppen om in het stadscentrum
permanente terrassen te gedogen gedurende het volledige jaar.
Bovendien is het de bedoeling om de vrije doorgang voor voetgangers ruimer te maken en de
terrassen overal toegankelijk te maken.
Daarnaast worden nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd, zoals: slechts 1 aanvraag per
legislatuur voor zover het terras ongewijzigd blijft, opdeling van het openbaar domein in 3 zones in
plaats van vroeger 4, en een soepelere regeling in zone C.
Rekening houdend met de opmerkingen en vaststellingen en in overleg met de verscheidene
diensten, belangenverenigingen, adviesraden, betrokken handelaars op de Grote Markt en de
Ieperse Horeca Federatie wordt het reglement daarom aangepast.
Adviezen
Er werd rekening gehouden met de adviezen van verschillende interne diensten. Volgende adviezen
werden ontvangen van externe organisaties:
Unizo
- Vraag dat voor bijkomende terrassen (bijkomend aan huidige toestand) er toestemming van de
buren moet zijn. Zo zorgen we ervoor dat handelaars niet zowel links en rechts ingesloten zitten
door terrassen wat de bereikbaarheid/zichtbaarheid van hun zaak serieus beperkt.
- Blijkbaar kan er geopteerd worden om het terras volledig afgesloten te maken, dit heeft
consequenties voor de rokers, die bijgevolg buiten het terras zullen staan om te roken, met alle
overlast die dit met zich meebrengt. Dus graag blijvend open zodat toch aan die wetgeving kan
voorzien worden en we geen halve veranda's hebben zoals nu aan het zand in Brugge en op
zeedijken.
- Voldoende bijkomende plaatsen voorzien voor fietsen, zie vb Standaard boekhandel, waarvan de
etalages volledig achter de fietsen van Les Halles verdwijnen.
Buiten deze opmerkingen is Unizo uiteraard positief over de extra mogelijkheden voor Horeca en
Ieperling, maar alleen met goeie afspraken in het begin, sluiten we problemen en discussies later
uit.
Horeca
Gaat akkoord met het voorstel
Winkeliers zuidkant Grote Markt: zijn niet tegen vaste terrassen maar hadden graag enkele
garanties gekregen:
- terrassen niet volledig dicht maken zodat er mag worden gerookt; anders rookt iedereen voor de
etalages en laat er ook zijn peuken achter op de stoep;
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- etalages naast terrassen mogen niet als fietsstallingen worden gebruikt;
- wat gebeurt er als een handelszaak ingesloten wordt door 2 horecazaken met vaste terrassen
(momenteel is dit nog niet het geval)?
Agentschap Onroerend Erfgoed
Het Agentschap geeft ongunstig advies ten aanzien van de verankering van permanente terrassen
aan een beschermd monument (in dit geval gaat het om 1 horecazaak: 't Nieuw Klein Stadhuis). Zij
hanteren een afwegingskader dat permanente terrassen voor beschermde gevels liever vermijdt,
maar kunnen dit niet verbieden.
Inter
Inter verleende uitgebreid advies over de toegankelijkheid van de terrassen en de vrije doorgang
voor voetgangers, dat werd opgenomen in het reglement.
Brandweer Westhoek
De brandweer heeft bij interventies nood aan een vrije strook van 4 m breed voor het plaatsen van
hun ladderwagen, en dit vanaf een zone van hoogstens 13 m van de gevel verwijderd. Op het
inplantingsplan waarop de terrassen werden ingetekend wordt overal met deze afmeting rekening
gehouden. Daarnaast vragen ze ook geldige keuringsattesten en veilige afstanden bij
verwarmingstoestellen en oog voor een goeie bereikbaarheid van openbare nutsvoorzieningen.
Tenslotte wil de brandweer dat er over gewaakt wordt dat op termijn de luifelterrassen geen geheel
vormen met de binnenruimtes van de horecazaken en dat vaste daken, platformen uit kunststof,
epoxy, … (brandwerendheid) boven de terrassen verboden worden.
Politie
Gaat akkoord met het voorstel

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad om het bestaande reglement van 2
september 2013 op te heffen en te vervangen door de volgende versie:
Definities
Art. 1
a) Onder terrassen worden begrepen:
- Luifelterras: Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating, waar
eetwaren en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en die langs boven
is beschermd met een luifeldoek en afgebakend is met schermen aan de zijkanten en voorkant.
- Afgebakend Terras: Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating,
waar eetwaren en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en afgebakend
is met schermen aan de zijkanten en voor- en achterkant. Een afgebakend terras is nooit overdekt,
maar parasols worden wel toegelaten.
- Los Terras: Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating, waar
eetwaren en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en niet is
afgebakend met schermen.
b) Voor het bepalen van de voorwaarden voor het plaatsen van terrassen wordt het openbaar
domein ingedeeld in 3 zones:
ZONE A : Grote Markt en Vandenpeereboomplein
ZONE B : Historische binnenstad intra-muros
ZONE C : Alle overige straten
Een plan met de zones wordt toegevoegd aan dit reglement.
Soorten Terras en hun voorwaarden
LUIFELTERRAS:
Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of
drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en die langs boven is beschermd
met een luifeldoek en afgebakend is met schermen aan de zijkanten en voorkant.
Art 2: Bij het plaatsen van een luifelterras kunnen in geen geval aanpassingen worden gedaan aan
de bestaande voorgevel van het gebouw. Bij een beschermd monument kan het permanent
luifelterras op geen enkele wijze verankerd worden in de voorgevel van het beschermde monument.
Art. 3: De vloer van dit terras kan een maximale hoogte van 15 cm hebben, moet toegankelijk zijn
via een hellend vlak, en voorzien zijn van een antisliplaag. Het hellend vlak dient te worden
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ingewerkt in de vloer van het terras en heeft een hellingspercentage van maximaal 10% (vloer tot 10
cm hoogte) of van maximaal 8,3% (vloer 10 tot 15 cm hoogte). Boven- en onderaan dient een vrije
draairuimte voorzien te worden van 150 x 150 cm. Een afrijbeveiliging van minimaal 5 cm hoog dient
voorzien te worden aan de open zijkanten van de helling en de tussenbordessen indien het
hoogteverschil groter is dan 10 cm. De vrije breedte van de helling bedraagt minstens 120 cm, en
boven- en onderaan de helling wordt een contrasterende strip van minimaal 7 cm breed voorzien.
De vloer dient volledig dicht te zijn door middel van uitneembare panelen die jaarlijks minstens één
maal moeten uitgehaald worden om onder het terras te reinigen. De vloer mag niet rechtstreeks op
bestaande betegeling worden geplaatst of verankerd worden.
Art. 4: De zijkanten en de voorkant van het terras zijn afgesloten met ondoorzichtige schermen van
100 cm hoogte boven bestrating openbaar domein. Daarboven kunnen ze glashelder en zonder
enige vorm van teksten en/of publiciteit worden afgewerkt. De glasheldere opstukken aan de
voorkant kunnen enkel worden geplaatst vanaf 1 oktober tot 31 mei; buiten die periode moeten ze
worden weggenomen of naar beneden geschoven.
Aan de voorzijde kan op de schermen één zuil geplaatst worden met een maximale breedte van 30
cm ten einde te voldoen aan de voorwaarden van de economische inspectie (menukaart).
Aankondigingen e.d. in functie van de uitbating van de zaak (vb dagmenu; publiciteit en reclame
worden in geen geval toegestaan) dienen in de vorm van een bord (maximale afmeting 50 cm hoog
x 100 cm breed) aangebracht te worden aan de ondoorzichtige voorste schermen en moeten
kunnen worden weggehaald. Buiten de terraszone is het dan ook niet toegelaten extra objecten te
plaatsen.
Boven de zijdelingse schermen tot aan de onderzijde van de luifel kan een glasheldere constructie
worden voorzien.
Voor de kleuren van de schermen dient gekozen te worden uit de volgende 2 mogelijkheden: RAL
7016 (antracietgrijs) en RAL 7006 (beigegrijs).
Art. 5: De luifels zijn uniform en hebben als kleur RAL 7006 (beigegrijs). Op de luifels wordt geen
reclame gemaakt.
De maximale hoogte waarop de luifel aan de gevel van het hoofdgebouw is bevestigd, bedraagt 3
meter vanaf de vaste grond. De hoogte aan de voorzijde van het terras bedraagt 245 cm boven de
bestrating openbaar domein.
In functie van het architecturale karakter van het hoofdgebouw kunnen afwijkingen worden
opgelegd, zowel aan de hoogte vooraan als aan de bevestigingshoogte aan het gebouw.
Art. 6: Verwarmingstoestellen kunnen enkel aan de (zij-)gevel worden bevestigd en moeten BENOR
gekeurd zijn. Verplaatsbare toestellen zijn verboden. Het plaatsen van de leidingen en toestellen
dienen door een erkend installateur te gebeuren. Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de
verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te
allen tijde voorgelegd kunnen worden. Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand
van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat
brandgevaar of aanraking voorkomen wordt. De uitbater dient over een aangepaste verzekering te
beschikken. Voor een eventueel ecologisch alternatief kan een uitzondering worden toegestaan.
Art. 7: Muziek op het terras is enkel toegestaan indien het volume wordt beperkt zodat de muziek
niet hoorbaar is buiten het terras.
Luifelterrassen zijn enkel toegelaten in zone A en kunnen geplaatst worden in de periode 1 januari –
31 december, of in de periode 1 april – 11 november.
AFGEBAKEND TERRAS:
Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of
drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en afgebakend is met schermen aan
de zijkanten en voor- en achterkant. Een afgebakend terras is nooit overdekt, maar parasols worden
wel toegelaten.
Art. 8: De vloer van dit terras kan een maximale hoogte van 15 cm hebben, moet toegankelijk zijn
via een hellend vlak, en voorzien zijn van een antisliplaag. Het hellend vlak dient te worden
ingewerkt in de vloer van het terras en heeft een hellingspercentage van maximaal 10% (vloer tot 10
cm hoogte) of van maximaal 8,3% (vloer 10 tot 15 cm hoogte). Boven- en onderaan dient een vrije
draairuimte voorzien te worden van 150 x 150 cm. Een afrijbeveiliging van minimaal 5 cm hoog dient
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voorzien te worden aan de open zijkanten van de helling en de tussenbordessen indien het
hoogteverschil groter is dan 10 cm. De vrije breedte van de helling bedraagt minstens 120 cm, en
boven- en onderaan de helling wordt een contrasterende strip van minimaal 7 cm breed voorzien.
Het plaatsen van een vloer is geen verplichting.
Art. 9: De schermen voor een afgebakend terras in zone A dienen te worden uitgevoerd in hetzelfde
materiaal en hetzelfde RAL-kleur als het luifelterras. Indien er geen luifelterras aanwezig is, dient
gekozen te worden uit RAL 7016 (antracietgrijs) en RAL 7006 (beigegrijs).
De zijkanten en de voorkant van het terras zijn afgesloten met ondoorzichtige schermen van 100 cm
hoogte boven bestrating openbaar domein. Daarboven kunnen ze glashelder en zonder enige vorm
van teksten en/of publiciteit worden afgewerkt. De maximale hoogte van de schermen bedraagt 200
cm.
Aan de voorzijde kan op de schermen één zuil geplaatst worden met een maximale breedte van 30
cm ten einde te voldoen aan de voorwaarden van de economische inspectie (menukaart).
Aankondigingen e.d. in functie van de uitbating van de zaak (vb dagmenu; publiciteit en reclame
worden in geen geval toegestaan) dienen in de vorm van een bord (maximale afmeting 50 cm hoog
x 100 cm breed) aangebracht te worden aan de ondoorzichtige voorste schermen en moeten
kunnen worden weggehaald. buiten de terraszone In zones A en B is het dan ook niet toegelaten
extra objecten te plaatsen.
De kleur van de schermen heeft een esthetische relatie met het hoofdgebouw; opzichtige of felle
kleuren zijn niet toegestaan. Bij de aanvraag is een kleurstaal of het RAL-nummer gevoegd.
Art. 10: De kleuren van de parasols worden opgenomen in de vergunningsaanvraag en hebben een
esthetische relatie met het hoofdgebouw; opzichtige of felle kleuren zijn niet toegestaan. Bij de
aanvraag is een kleurstaal of het RAL-nummer gevoegd. Reclame op de parasols is enkel
toegelaten in zone C, niet in zones A en B.
Parasols in de zone A dienen allemaal in één en dezelfde RAL-kleur te zijn uitgevoerd: RAL 7006
(beigegrijs).
Art. 11: Er worden geen verwarmingstoestellen toegelaten op afgebakende terrassen.
Art. 12: Er wordt geen muziek toegestaan op afgebakende terrassen.
Afgebakende terrassen worden toegelaten in de zones A,B en C en kunnen geplaatst worden in de
periode 1 april – 11 november.
LOS TERRAS:
Elke inname van het openbaar domein ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaren en/of
drank voor consumptie ter plaatse te koop worden aangeboden en niet is afgebakend met
schermen. Een los terras is nooit overdekt, maar parasols worden wel toegelaten.
Art. 13: De kleuren van de parasols worden opgenomen in de vergunningsaanvraag en hebben een
esthetische relatie met het hoofdgebouw; opzichtige of felle kleuren zijn niet toegestaan. Bij de
aanvraag is een kleurstaal of het RAL-nummer gevoegd. Reclame op de parasols is enkel
toegelaten in zone C, niet in zones A en B. Bij de aanvraag in zone C dient een beeld van de
reclame gevoegd te worden.
Parasols in de zone A dienen allemaal in één en dezelfde RAL-kleur te zijn uitgevoerd: RAL 7006
(beigegrijs).
Art. 14: Het aantal tafels wordt beperkt tot maximaal 10 met hoogstens 4 stoelen per tafel, in functie
van de beschikbare ruimte.
Art. 15: Er worden geen verwarmingstoestellen toegelaten op losse terrassen.
Art. 16: Er wordt geen muziek toegestaan op losse terrassen.
Losse terrassen worden toegelaten in de zones B en C en kunnen het hele jaar door geplaatst
worden
Algemene voorwaarden
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Art. 17: De algemene voorwaarden gelden voor alle soorten terrassen op het openbaar domein.
Art. 18: Adviezen omtrent de veiligheid, afkomstig van politie, brandweer of andere
overheidsinstanties, primeren op wat toegelaten wordt in dit reglement en kunnen steeds
beperkingen opleggen.
Art. 19: Bij het plaatsen van elk terras dient altijd een minimale doorgang van 150 cm voor
voetgangers te worden gerespecteerd. Bij losse terrassen wordt deze vrije doorgang voorzien aan
de stoeprand zodat die als geleiding kan dienen voor slechtzienden en blinden. Als straatmeubilair
en groenvoorzieningen de vrije doorgang verkleinen, moet de werkelijke resterende vrije ruimte
gemeten worden.
Art. 20: De houders van een terrasvergunning leven strikt de bepalingen na van de zonale en lokale
politieverordeningen. Zij houden zich strikt aan alle andere van toepassing zijnde reglementeringen
teneinde de rechten van derden onverkort te laten. Voor het openbaar domein dat beheerd wordt
door het Vlaams Gewest zullen ook de voorschriften, opgelegd door het Agentschap Wegen en
Verkeer, opgevolgd worden. Een bijkomende vergunning van bovenvermelde administratie is
vereist.
Art. 21: De plaatsing van de terrassen ten opzichte van de gevels en de openbare weg in zone A,
net als de afmetingen van de terrassen, zijn aangeduid op een inplantingsplan dat integraal deel
uitmaakt van deze voorwaarden. Op dit plan wordt de maximaal in te nemen ruimte per zaak
aangeduid. Een detailuittreksel van dit plan is gevoegd bij de vergunning. Eventuele uitbreidingen
zijn hier ook op aangeduid.
Art. 22: De volledige uitrusting moet expliciet in de aanvraag worden vermeld en als dusdanig
worden vergund. De aanvraag wordt geval per geval beoordeeld, onder meer in functie van de
beschikbare oppervlakte, de algemene veiligheid, de voetpadbreedte, de toegankelijkheid, het
behoud van het karakter van de omgeving, de mogelijke hinder tegenover buureigendommen en
installaties of voorwerpen van openbaar nut, enz…
De uitrusting moet geconcipieerd zijn voor terrassen op de openbare weg: ze is voldoende stevig en
getuigt van een kwalitatieve design. Het buiten het terras plaatsen van één of ander object
(bijvoorbeeld: reclamebord, bloempot, bestekkastje, enz…) is enkel toegelaten in zone C, mits op
het voetpad een minimale doorgang van 150 cm voor voetgangers is gegarandeerd.
Art. 23: Leidingen van nutsbedrijven en rioleringen moeten gemakkelijk te bereiken zijn en mogen
niet worden afgesloten of afgedekt door bezetting. Voorzieningen van openbaar nut, zoals
hydranten, straatkolken, geleidelijnen, verlichtingsmasten en toegangen tot openbare
nutsvoorzieningen moeten altijd vrij zijn en goed bereikbaar blijven. Rond de hydranten moet de
noodzakelijke ruimte beschikbaar zijn om brandweerslangen eraan te kunnen koppelen.
Tellers en aansluitingen, vitaal voor het gebouw, mogen niet worden geplaatst in de
terrasconstructie. Het aanbrengen van bedrading, van welk aard dan ook, op de tegelbekleding van
het openbaar domein is verboden. Eventuele opgehangen elektriciteitsbedrading is esthetisch
aangebracht en mag de doorgang niet belemmeren (minimale hoogte 245 cm boven bestrating
openbaar domein). De voorschriften van het AREI dienen strikt nageleefd.
Art. 24: Ieder terras moet zodanig zijn opgevat en geïnstalleerd, dat het onmiddellijk en op het
eerste verzoek van de Burgemeester of zijn aangestelde of de hulpdiensten, met alle toebehoren
kan worden verwijderd of aangepast door de uitbater of het personeel. Het tijdelijk wegnemen van
het terras (bv als gevolg van een evenement, van werken aan nutsleidingen of rioleringen, …)
brengt voor de vergunninghouder geen recht op terugbetaling of schadevergoeding, onder welke
vorm ook, met zich mee.
Door het stadsbestuur georganiseerde of goedgekeurde activiteiten, installaties, werken, … hebben
voorrang op de terrassen. Dergelijke toelatingen gebeuren echter zoveel mogelijk in overleg met de
Ieperse afdeling Horeca.
Art. 25: De toestand van de verharding van de straat mag niet worden gewijzigd. In geen geval mag
de terrasconstructie door middel van bouten e.d. worden bevestigd aan de betegeling van het
openbaar domein. Eventuele schade zal door het stadsbestuur op kosten van de vergunninghouder
worden hersteld.
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Art. 26: Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om ongevallen of ongemak voor
gebruikers en niet-gebruikers te voorkomen. De houder van een vergunning blijft verantwoordelijk
voor alle schade aan derden of aan het openbaar domein of voor ongevallen, die het gevolg zouden
zijn van het plaatsen van een terras.
Art. 27: De houder van de vergunning is ten allen tijde verplicht alle eventuele afval op de stoep, het
wegdek en in de onmiddellijke omgeving van de uitbating te verwijderen. Het terras wordt dagelijks
grondig gereinigd en dient voorzien te zijn van een vuilnisemmer en asbakken aan de ingang van
het terras.
Art. 28: De vergunning dient slechts éénmaal per legislatuur te worden aangevraagd. Bij elke
wijziging moet echter een nieuwe aanvraag worden ingediend.
De vergunning kan te allen tijde schriftelijk door één van beide partijen worden opgezegd.
Bij een eventuele stopzetting of faillissement wordt de vergunning onmiddellijk automatisch
stopgezet en heeft de vergunninghouder 1 maand de tijd om het terras weg te halen. Nadien kan het
stadsbestuur het terras laten weghalen op kosten van de vergunninghouder.
Art. 29: Vergunningen voor luifelterrassen in zone A worden verleend voor de periode van 1 januari
tot en met 31 december óf van 1 april tot en met 11 november. Vergunningen voor afgebakende
terrassen in zones A, B en C worden verleend voor de periode van 1 april tot en met 11 november.
Vergunningen voor losse terrassen in de zones B en C worden verleend voor het hele jaar.
Art. 30: De enige toegang tot een luifel- en afgebakend terras, die enkel aan de voorzijde kan
worden voorzien, meet maximaal 1/3 van de totale breedte, of minstens 150 cm bij terrassen smaller
dan 4,5 m.
Art. 31: Tussen twee terrasuitbatingen in moet minstens één scherm worden voorzien. De
respectievelijke uitbaters maken hieromtrent de nodige afspraken. Een kopie van deze afspraken
wordt bij de aanvraag gevoegd.
Art. 32: Terrassen op een parkeerplaats hebben maximaal de breedte van de bestaande
parkeerplaats.
Art. 33: Uitbaters van een horecazaak gelegen naast een ander handelspand, houden rekening met
de toegankelijkheid van de aanpalende handelszaak
Art. 34: Ten laatste bij het sluiten moet het terras worden opgeruimd. Dit dient zo stil mogelijk te
gebeuren om de nachtrust van de omwonenden niet te verstoren.
Art. 35: In de zones A,B,C kan elk weekend naast het bestaande terras van een houder van een
terrasvergunning een extra uitbreiding worden geplaatst van hoogstens 40 stoelen. De afmetingen
van deze extra uitbreiding zijn ook opgenomen in de vergunning. Bij zijdelingse uitbreiding is steeds
de schriftelijke toelating van de buren (met eventuele bijkomende voorwaarden) vereist.
Bij deze uitbreiding moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimaal 150 cm voor
voetgangers worden gerespecteerd. Als straatmeubilair en groenvoorzieningen de vrije doorgang
verkleinen, moet de werkelijke resterende vrije ruimte gemeten worden.
De toelating van deze extra uitbreiding geldt van vrijdag 9.00u tot zondagavond 23.00u. Deze
toelating geldt eveneens bij feestdagen van de vooravond om 17.00u tot de feestdag om 23.00u.
Elke zondag- of feestdagavond dienen deze tafels en stoelen binnen opgeborgen te worden (niet
stapelen tegen de gevel).
Mits voorafgaande toelating door het College van Burgemeester en Schepenen geldt deze
uitbreiding ook bij evenementen die door de stad Ieper (mee) georganiseerd worden. De organisator
van een door de stad mee georganiseerd evenement kan beperkingen voorstellen en eventuele
financiële voorwaarden koppelen aan deze uitbreiding.
Art 36: Op de Vis- en Kiekenmarkt dient het terras op zon- en weekdagen tegen 23.00 uur en op
vrijdag en zaterdag tegen 01.00 uur verwijderd te worden. Tafels en stoelen moeten ordentelijk
worden opgestapeld tegen de gevel, of indien mogelijk, binnengeplaatst.
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Het opruimen van het terras dient zo stil mogelijk te gebeuren om de nachtrust van de omwonenden
niet te verstoren.
Art. 37: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking voor alle nieuwe en gewijzigde terrassen. Voor
permanente luifelterrassen geldt een overgangsperiode tot uiterlijk 11 november 2020. Alle overige
terrassen dienen uiterlijk tegen 1 april 2021 te voldoen aan het nieuwe reglement.
Art. 38: De permanente luifelterrassen zijn omgevingsvergunningsplichtig. Hiervoor dient de uitbater
tijdig een omgevingsvergunning conform het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25
april 2014 aan te vragen.
Overtredingen
Art. 39: Een overtreding kan, naargelang de ernst ervan, leiden tot een tijdelijke of permanente
intrekking van de vergunning. Onverminderd de toepassing van strengere straffen door wettelijke of
reglementaire beschikkingen worden de overtredingen op dit reglement bestraft met een tijdelijke of
permanente intrekking van de vergunning. Terrasmeubilair dat niet conform de vergunning staat
opgesteld, kan door de stadsdiensten op kosten van de eigenaar worden verwijderd. Daarbovenop
kan een overtreding leiden tot een financiële sanctie, naargelang de aard, de frequentie en de ernst
ervan. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de soevereine bevoegdheid om deze
financiële sanctie te bepalen, met een maximum van 5.000 EUR.
Art. 40: De terrasvergunning en/of de omgevingsvergunning wordt verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de opvolging en beoordeling van dit
reglement.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

6.

Aanpassing huishoudelijk reglement Raad Lokale Economie - goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van de het college van burgemeester
en schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Huishoudelijk reglement Raad Lokale Economie, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 4 maart
2013.
Feiten, context en informatie
Op 3 juni 1996 werd de oprichting van de Raad Lokale Economie goedgekeurd door de
gemeenteraad. In de loop der jaren werden enkele kleinere en grotere aanpassingen doorgevoerd
aan het huishoudelijk reglement, maar op het einde van de vorige legislatuur werd vastgesteld dat
de vergaderingen steeds minder druk werden bijgewoond.
In overleg met de leden wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement bij te sturen en de
thematiek beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen die deel uitmaken van de Raad.
Daarom wordt de raad opgesplitst in drie overlegorganen: een afzonderlijke vergadering voor de
ondernemers op de verschillende industriezones, een apart overlegorgaan voor de zelfstandigen uit
de deelgemeenten en de rand, en ook de ondernemers uit het centrum binnen de stadsmuren
krijgen een overlegorgaan met aangepaste onderwerpen specifiek voor hen bedoeld. Uiteraard
kunnen de drie Raden samen worden uitgenodigd voor plenair overleg.

BESCHIKKEND GEDEELTE

12

Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad om het reglement van 3 juni 1996 en alle
latere wijzigingen op te heffen en volgende reglement goed te keuren en te vervangen door de
volgende versie:
Ieperse Raad Lokale Economie: Huishoudelijk Reglement
Artikel 1: Onder de benaming "Raad Lokale Economie" wordt een advies- en overlegraad opgericht
die de belangen van handel, diensten en industrie in Ieper behartigt.
Artikel 2: De zetel van deze Raad is gevestigd in het Ieperse stadhuis.
Artikel 3: De Raad Lokale Economie heeft tot doel:
 Overleg tot stand te brengen tussen de verenigingen die de belangen van de lokale
economie behartigen en het stadsbestuur;
 Overleg tot stand te brengen tussen voornoemde verenigingen onderling;
 Beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk te verrichten;
 Op verzoek van of op eigen initiatief advies te verlenen aan het stadsbestuur over alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het beleid inzake lokale economie,
handel en diensten, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van andere adviesraden,
opgericht bij wet of bij gemeenteraadsbesluit;
 Eigen initiatieven voor te stellen met betrekking tot de bevordering en bekendmaking van
Ieper als handels- en dienstencentrum.
Artikel 4: Het stadsbestuur blijft in laatste instantie en ten alle tijde het beslissing nemend en
uitvoerend orgaan.
Artikel 5: De samenstelling van de Raad Lokale Economie wordt op voorstel van de raad door de
gemeenteraad goedgekeurd.
De Raad wordt opgesplitst in een Raad Lokale Economie voor KMO en industrie, in een Raad
Lokale Economie voor deelgemeenten en rand, en in een Raad Lokale Economie voor de
binnenstad. Bij bepaalde gelegenheden kunnen de Raden samen worden opgeroepen voor een
gemeenschappelijk overleg, eventueel samen met andere belanghebbenden, afhankelijk van de te
bespreken thematiek.
De Raad voor KMO en industrie wordt als volgt samengesteld:
 Vanwege de stad Ieper
o burgemeester of zijn plaatsvervanger
o de schepen voor lokale economie
o een personeelslid van de dienst lokale economie
 Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
a
twee vertegenwoordigers van Voka Ieper;
b
twee vertegenwoordigers van Unizo Ieper;
c
twee vertegenwoordigers van de bedrijvenvereniging Iebeve;
d
twee vertegenwoordigers voor de bedrijvenzones die niet zijn aangesloten bij een vereniging;
e
twee vertegenwoordigers van KMO’s die niet op een industriezone zijn gevestigd.
De Raad voor deelgemeenten en rand wordt als volgt samengesteld:
 Vanwege de stad Ieper
o de burgemeester of zijn plaatsvervanger;
o de schepen voor lokale economie;
o een personeelslid van de dienst lokale economie.
 Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
f
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Boezinge;
g
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Zuidschote;
h
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Dikkebus;
i
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Elverdinge;
j
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Vlamertinge;
k
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Voormezele;
l
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Hollebeke;
m
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Zillebeke;
n
één vertegenwoordiger van de ondernemers van Sint-Jan;
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één vertegenwoordiger van de ondernemers van Brielen;
twee vertegenwoordigers van de ondernemers uit de Ieperse rand;
telkens één vertegenwoordiger van de Unizo-afdelingen Boezinge, Vlamertinge en Zillebeke.

De Raad voor de binnenstad wordt als volgt samengesteld:
 Vanwege de stad Ieper
o de burgemeester of zijn plaatsvervanger
o de schepen voor lokale economie
o een personeelslid van de dienst lokale economie
 Vanwege de lokale ondernemers/lokale verenigingen
r
één vertegenwoordiger van Voka Ieper;
s
één vertegenwoordiger van Unizo Ieper;
t
één vertegenwoordiger van de Ieperse Horeca;
u
één vertegenwoordiger van de Werkgroep Ieperse Handelaars (of diens opvolger);
v
de tien straatverantwoordelijken uit de binnenstad;
w
twee onafhankelijke vertegenwoordigers uit het gebied.
De vertegenwoordigers genoemd onder de punten d tot en met p en w worden via verkiezingen
aangeduid indien er zich meerdere kandidaten aanmelden; de andere vertegenwoordigers worden
afgevaardigd door hun organisatie. De vertegenwoordigers kunnen een plaatsvervanger aanduiden
voor het geval ze de vergadering niet kunnen bijwonen.
Tijdens het overleg van de ene raad wordt altijd een afgevaardigde van de andere raden
uitgenodigd. Er kunnen steeds deskundigen geconsulteerd worden op voorstel van de Raad.
Artikel 6: De vertegenwoordigers in de Raad moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 effectief lid zijn van de vereniging of gevestigd zijn in de gemeente die of het gebied dat zij
vertegenwoordigen;
 actief een zelfstandige zaak uitoefenen in Ieper;
 de vertegenwoordigers garanderen dat de info uit de vergadering snel wordt overgemaakt
aan de leden van hun vereniging of gemeente.
Artikel 7: Aan het mandaat van de leden komt een voortijdig einde:
 door het niet meer voldoen aan de bij artikel 6 gestelde voorwaarden;
 door overlijden;
 door persoonlijk ontslag;
 door het intrekken van hun opdracht;
 door drie opeenvolgende afwezigheden zonder kennisgeving, waardoor ze hun mandaat
afstaan aan de vervanger;
Binnen de twee maanden nadat een einde is gekomen aan het mandaat van een lid, dient in
zijn/haar vervanging voorzien te worden.
Artikel 8: De Raad Lokale Economie wordt ambtshalve voorgezeten door de schepen van lokale
economie. Daarnaast kan één ondervoorzitter per raad worden verkozen.
Artikel 9: Het secretariaat van de Raad Lokale Economie wordt waargenomen door een
personeelslid van de dienst lokale economie, aangeduid door de bevoegde schepen. Hij/zij zorgt
voor de uitnodigingen van de Raad en de opstelling van het verslag van de vergaderingen. De
secretaris staat tijdens de diensturen ter beschikking van de Raad voor alles wat betrekking heeft op
de werking van de Raad Lokale Economie. De hieruit voortvloeiende administratiekosten worden
door de Raad gedragen.
Artikel 10: De Raad Lokale Economie vergadert, tenzij anders bepaald, tweemaandelijks (behalve in
juli en augustus) op een vaste dag die in onderling overleg wordt bepaald. De Raad wordt
bijeengeroepen door de voorzitter of op vraag van één derde van zijn leden. De oproepingsbrief/mail vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering evenals de agenda en wordt tenminste 5
werkdagen voor de vergadering verstuurd. De bijeenkomsten van de Raad zijn besloten.
Artikel 11: Elk lid van de Raad Lokale Economie kan punten op de agenda plaatsen, mits deze
tenminste 14 dagen vooraf schriftelijk aan de voorzitter te hebben meegedeeld. Evenwel kan bij het
begin van de vergadering door de aanwezige leden met tweederde meerderheid worden beslist een
nieuw punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen.
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Artikel 12: De Raad Lokale Economie zal bij de opmaak van de adviezen streven naar consensus.
Indien er geen consensus bereikt wordt kan de Raad geldig adviseren ongeacht het aantal
aanwezige leden bij tweederde meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging van het
huishoudelijk reglement dienen echter door drievierde van de aanwezige leden goedgekeurd te
worden.
Artikel 13: De adviezen en/of voorstellen van de Raad Lokale Economie worden onder de vorm van
een verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, meegedeeld aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 14: Het College van Burgemeester en Schepenen geeft telkens een schriftelijk gemotiveerd
antwoord op elk niet aanvaard advies dat meegedeeld wordt door de Raad Lokale Economie aan
het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 15: De kredieten nodig voor de werking van de Raad Lokale Economie worden jaarlijks op de
stadsbegroting voorzien. De Raad kan hiertoe gemotiveerde voorstellen doen aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De Raad mag geen andere inkomsten hebben dan de kredieten door
de stad toegekend.
Artikel 16: De duur van het mandaat van de leden van de Raad Lokale Economie is onverminderd
de bepalingen van art. 6 en 7 gelijklopend met de ambtsperiode van de gemeenteraad.
Artikel 17: De officiële woordvoerder van de Raad Lokale Economie is de voorzitter.
Artikel 18: Het huishoudelijk reglement van de Raad Lokale Economie wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

7.

Plaatsingsreglement interne organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt - goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van de het college van burgemeester
en schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21
januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;
Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse
Regering van 21 april 2017.
Feiten, context en informatie
Het organiseren van een wekelijkse markt wordt alom gewaardeerd. Dat moet evenwel doordacht
en gestructureerd aangepakt worden. De gemeenten moeten waken over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen; het is voor de praktische
organisatie opportuun om toch een aantal zaken met betrekking tot het marktgebeuren te reguleren;
Het is daarbij noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt te garanderen;
De gemeente moet daarom instaan voor een zo groot mogelijke diversificatie van het
productaanbod om een breed publiek te bereiken; daarom zullen bepaalde verhoudingen in het
aanbod nagestreefd worden bij de toewijzing der vaste standplaatsen;
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Bij de toewijzing van de vaste standplaatsen kan een afwijkingspercentage van 4 % worden
toegestaan; Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de mogelijkheid heeft om de
vooropgestelde percentages flexibel toe te passen en zo nodig een nieuwe rubriek toe te voegen;
Door een Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017 moeten in het intern marktreglement een
aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Een grote verandering betreft de indeling van de
segmenten (in art. 4). Dit werd veranderd in samenspraak met het marktcomité.
Een aantal formuleringen werden ook aangepast of vereenvoudigd.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad om het reglement goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 op te heffen en volgend reglement goed te keuren:
'MARKTREGLEMENT van de stad IEPER: Organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt
Artikel 1. Gegevens van de wekelijkse zaterdagmarkt
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe
om de markt in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal voor elke standplaats de
ligging, de grootte en het gebruik bepalen.
Het voorliggende reglement geldt voor de dienstjaren 2019-2025
Het reglement interne organisatie geldt voor wat betreft de standplaatsen op de wekelijkse
zaterdagmarkt te Ieper en dient ter aanvulling van het Algemeen Politiereglement Titel 5 afdeling
5.2. “De Marktdagen” en het taksreglement.
Plaats: Grote Markt of Esplanadeplein nabij het Station of het Vandenpeereboomplein
Dag: zaterdag
Uur: 7 u – 13 u
Specialisatie: Gemengde markt
Plan van de standplaatsen: in bijlage
Artikel 2. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
A. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van
een “machtiging als werkgever”
B. rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die
houder is van de “machtiging als werkgever”
C. De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van
B.V.R. van 21 april 2017.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming
beperkt tot 2.
Artikel 3. Verhouding abonnementen – losse plaatsen
Alle vaste standplaatsen worden door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van
de marktleider toegewezen.
1. Voor de vaste standplaatsen gebeurt de toewijzing volgens chronologische volgorde van het
marktkramersregister en wordt met de marktkramers een overeenkomst afgesloten met een duur
van maximum 1 vol kalenderjaar (1 januari 20.. tot 31 december 20..)
Deze marktkramers worden als vaste marktkramers of abonnees beschouwd, dit volgens het
geldend taksreglement en behelzen een maximum van 95 % van alle standplaatsen van het
marktplan.
2. Minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen wordt toegewezen van marktdag tot marktdag.
Het aantal wekelijks toe te wijzen standplaatsen op de marktdag zelf is bepaald op 5 stuks. Dit
aantal (vaste risico standplaatsen) wordt aangevuld met de op die marktdag opgeschorte vaste
standplaatsen. De risico’s kunnen maximum 10m standplaats innemen.
Teneinde enige variatie in het aanbod te behouden, te bevorderen en de leefbaarheid van de
markt te waarborgen zal volgende verhouding binnen de 95 % vaste marktkramers nagestreefd
worden:
Segmentverdeling:
Bloemen en planten

7,5 %
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Diversen
22,5%
Groenten en fruit
5%
Warme bereide producten
5%
Snoep, gebak en brood
10%
Textiel
10%
Kledij
17,5%
Vlees/Vis/Gevogelte
10%
Zuivelproducten
5%
Modeaccessoires
10%
Bij de invulling der vaste standplaatsen zal met deze verhouding rekening gehouden worden, met
toepassing van een mogelijke afwijkingsmarge van 4 %. Het college van burgemeester en
schepenen heeft de mogelijkheid om de vooropgestelde percentages flexibel toe te passen, zo ook
indien nodig een rubriek toe te voegen aan het totaal pakket van categorieën (zie hierboven) of een
volledig nieuw artikel, zijnde nog niet vertegenwoordigd op de marktplaats, bij voorkeur een
abonnement toe te wijzen.
Artikel 4. Toewijzingsregels losse plaatsen (Risico’s)
De risicostandplaatsen worden wekelijks toegewezen bij loting onder de aanwezige
"risicomarktkramers", dit door de marktleider. De houder van de machtiging als werkgever moet bij
de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. Zij vereffenen wekelijks hun standgeld, volgens het
geldend taksreglement, en ontvangen hiervoor een ontvangstbewijs dat tevens geldt als bewijs van
toewijzing.
Iedere marktkramer die een vaste standplaats werd of wordt toegewezen door het college van
burgemeester en schepenen bekomt het marktrecht (toegangsrecht tot de marktzone). Dit recht kan
onder geen beding geprivatiseerd worden.
Artikel 5.
a) De vaste standplaatsen worden op het standplaatsenplan aangewezen, door het college van
burgemeester en schepenen goedgekeurd, voor de risico’s gebeurt de aanduiding ter plaatse op de
zaterdagmarkt door de marktleider.
Het innemen van de standplaatsen dient te gebeuren overeenkomstig de zonale politieverordening.
In geval van vakantie en bij te voorziene afwezigheid van de titularis of zijn plaatsvervanger moet de
marktleider vooraf verwittigd worden en dit vóór de vrijdag 16.00 uur.
b) Het is de burgemeester en/of het college van burgemeester en schepenen vrij om indien nodig en
bij gemotiveerde beslissing of bij hoogdringendheid het volledig of gedeeltelijk standplaatsenplan te
wijzigen, zo ook standplaatsen te herschikken of te herverdelen. Geen enkele standplaats kan als
private vaste standplaats beschouwd worden.
Houders van een vaste standplaats kunnen een uitbreiding van hun standplaats aanvragen van
max. 50 %, zonder dat de uitbreiding meer kan bedragen dan 3 lopende meter.
Iedere wijziging van aard, afmeting, uitbating of te koop aangeboden waren – diensten door de
marktkramer dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de marktleider. De wijziging zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze bepalingen
zijn opgenomen in de overeenkomst – het abonnement tussen de Stad Ieper en de marktkramer.
Artikel 6. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement
Wanneer een standplaats die per abonnement wordt toegewezen , vrijkomt, gaat de gemeente na of
er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in artikel 6.2. Als
het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van
een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk
infobord en / of via de website www.ieper.be en/of door middel van mededeling aan de vaste
standplaatshouders van de zaterdagmarkt. Kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding
van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van art. 30 § 1, tweede lid van het KB
van 24 september 2006 (dit is hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post
aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs gericht aan het college van burgemeester en schepenen) en binnen de termijn
voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
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De kandidaturen kunnen ingediend worden:
- per mail, per duurzame drager
- per post, postdatum geldt als indieningsdatum
- per aangetekende zending
6.2. Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden chronologisch en dit volgens afgifte- of postdatum, opgenomen in het
wachtregister van de marktkramers. Bij mondelinge aanzegging op de markt wordt dit in het register
genoteerd door de marktleider. Overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018
betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
De chronologische aanvulling der standplaatsen gebeurt volgens de opsplitsing in segmenten, zoals
die in artikel 3 staan opgesomd.
De inschrijving in het wachtregister, blijft geldig voor twee jaar, indien binnen deze termijn geen
standplaats toegewezen wordt vervalt de aanvraag. Op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager
wordt deze termijn met twee jaar verlengd.
6.3. Volgorde van toekenning van de nieuwe vaste standplaatsen met abonnement
Bij meerdere kandidaturen zal chronologisch rekening gehouden worden met volgende technische
specificaties: de vormgeving van de standplaats qua afmeting, winkelwagen en de goede ordening
van het marktplein.
Vervolgens in 2de rangorde volgens:
- het artikel
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning
ervan, de nieuwe kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: per volgorde van ontvangst van
de aanvraag.
Bij de toekenning van een vaste standplaats wordt als volgt prioriteit gegeven:
volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende criteria:
- binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie.
a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de
markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille
van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
c) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
d) de externe kandidaten volgens chronologische volgorde van het marktkramersregister. De
voorkeur gaat hierbij uit naar handelaars die een nieuw product of artikel aanbrengen, dat nog niet
aanwezig is op de markt onder de vaste standplaatshouders, dit om de diversiteit van de koopwaren
uit te breiden
- en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend
worden, wordt als volgt voorrang gegeven:
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die
de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
Wat betreft een hoekstandplaats is het wenselijk deze te laten invullen door een open stand die het
mooie zicht van de middengang en/of zijgangen behoudt.
6.4. Bekendmaking van de nieuwe toewijzing van de standplaatsen met abonnement
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij elektronische post met ontvangstbewijs
- of bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
Aan de rechthebbende marktkramer wordt hierbij gevraagd of hij de vaste standplaats wil bezetten.
Indien de eerste rechthebbende geen schriftelijke bevestiging geeft binnen de maand na de
uitnodiging zal de daaropvolgende ingeschreven marktkramer (dit onder dezelfde voorwaarden van
de kandidaat standhouder – marktkramer die het aanbod niet aangaat) de vaste standplaats kunnen
innemen.
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De kandidaat nieuwe standhouder – marktkramer kan de toegewezen standplaats gedurende 1
maand bezetten. Binnen deze maand dient hij/zij schriftelijk deze standplaats aan te vragen met
vermelding van de duur van het abonnement (kwartaal, semester of jaar). Tot de eerstvolgende
vervaldatum van kwartaal wordt per marktdag betaald.
6.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement
vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats
werd toegekend;
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
- het ondernemingsnummer;
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 7. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien
hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk
persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel;
en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich
bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 8. Duur abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van één trimester, één semester of één jaar.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de
aanvrager (cf. artikel 9 en 10 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij
aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 11 van
onderhavig marktreglement.
Artikel 9. Opschorting abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond (brand of ongeval winkelwagen,
marktbenodigdheden en/of handelswaar)
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats,
waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van abonnementen).
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De periode van opschorting wordt verrekend in de eerstvolgende verlenging van het abonnement.
Dit door éénzelfde aantal opgeschorte marktdagen in mindering te brengen bij deze verlenging.
Indien bij definitieve ongeschiktheid en / of afstand van abonnement kan in geen geval de periode
van ongeschiktheid terug opgevorderd worden van de Stad Ieper.
Artikel 10. Afstand van het abonnement
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in
artikel 10 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de
houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend
volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs
Artikel 11. Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente
Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
 bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
 bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of
tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
 bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artikel 16 van onderhavig gemeentelijk reglement
 wanneer andere waren of diensten verkocht worden dan diegene vermeld op zijn
abonnement
 indien een marktkramer 4 keer ongemeld afwezig is per kwartaal en dit zonder geldige
reden.
 Bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
Artikel 12. Vooropzeg vanuit de gemeente
Het college van burgemeester en schepenen kan bij grondig gemotiveerde beslissing bepalen om
één of meerdere standplaatsen tijdelijk of definitief herin te planten, het marktplein te herordenen of
de volledige marktdag te laten plaatsvinden op een andere locatie.
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van tenminste 6
maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De
minimumtermijn kan dan ingekort worden.
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf.
artikel 6.3.1).
Artikel 13. Seizoensgebonden ambulante activiteiten
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten
of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht
worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden
geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaatsen.
Artikel 14. Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
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a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders
van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor
eigen rekening;
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van
een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruiksrecht
van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van
voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als
aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van
de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de
acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze
innemen buiten de aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst
zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie
de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 15. Overdracht standplaats
15.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting
bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn
ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen
standplaats.
Beide partijen zijnde enerzijds de overlater en anderzijds de overnemer dienen per schrijven het
college van burgemeester en schepenen in te lichten van de overdracht of overname van de vaste
standplaats. De overnemer dient dan ook alle nodige gegevens te bezorgen aan de Stad (vermeld in
art. 6.5) en een kopie van de desbetreffende geldende machtiging tot ambulante handel.
Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend
schrijven bij het College van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of
toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.
Iedere wijziging van specialisatie of te verhandelen goederen dient te kaderen volgens de in art. 3
opgesomde procentuele opdeling van de vaste standplaatsen.
3° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen
beschikken (cf. art. 2)
4° binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na
expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen
15.2. In afwijking van 15.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
* echtgenoten bij feitelijke scheiding,
* echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
* echtgenoten bij echtscheiding
* wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de
vermelde toestand in 14.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 15.1. 2° en 3°
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De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In
geval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
Iedere overdracht van het marktrecht of wijziging van de specificaties dient steeds voorafgaandelijk
schriftelijk aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld
dat:
1. de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om
dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de
gemeente, uit te oefenen.
2. Als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet
overschreden wordt. (zie 15.1. °3)
Artikel 16. Onderverhuur standwerkers
Definitie Standwerker: activiteit waarbij de standhouder publiek om zich heen verzamelt en dat
publiek door een aansprekende demonstratie probeert te overhalen tot de aankoop van een uitleg
behoevend artikel. Er mogen maximum twee verschillend, maar wel gerelateerde producten
verkocht worden.
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:
- rechtstreeks aan een andere standwerker;
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
De standwerker of de vereniging dient het bestuur minstens 1 week op voorhand in te lichten voor
wat betreft de onderverhuring, dit via een lijst van de data der onderverhuring en de naam van de
standwerker die tijdelijk de standplaats als standwerker overneemt.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de
duur van de onderverhuring.
Artikel 17. Toewijzingsregels losse plaatsen
De toewijzing van losse plaatsen (risico standplaatsen) gebeurt bij loting en dit zonder vastgelegde
specialisatie, quota’s of beperkingen.
Eenieder kan zich kandidaat stellen tot het bekomen van een losse – wekelijkse standplaats voor de
marktdag zelf, hij dient zich vooraf aan te bieden bij de marktleider ter controle van de machtiging en
identiteitskaart. De kandidaten worden opgenomen op een lijst per marktdag en ontvangen een
lotnummer. Het aantal losse – wekelijks toe te wijzen standplaatsen bedraagt
minimum 5 standplaatsen en deze zijn aan te vullen met de opgeschorte standplaatsen van de
desbetreffende marktdag.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing (loting) van de standplaats
aanwezig zijn.
De loting in eerste fase voor de toewijzing der risicoplaatsen gebeurt op de markt zelf omstreeks
8.00 uur.
Indien de zaterdagmarkt plaatsvindt op de Grote Markt is de verzamelplaats der kandidaten voor
een risicostandplaats voorzien onder het Nieuwerck op de Grote Markt. Indien de zaterdagmarkt
plaatsvindt op het Esplanadeplein is deze voorzien aan de hoek bij het T-Interim kantoor. Indien de
markt doorgaat op het Vandenpeerenboomplein wordt er ook verzameld onder het Nieuwerck (kant
kathedraal).
Bij aanduiding van de risicostandplaatsen zal rekening gehouden worden met de aard van de te
verkopen artikelen en de ligging van deze standplaats, alsook met de afmeting der
standplaatsen. Deze mag niet meer dan 10 meter bedragen. Ze dienen aangepast te worden in
functie van de te bezetten standplaatsen, de vrije toe te wijzen ruimte en het aantal kandidaat
risico’s. De marktleider oordeelt daarin alleen.
Indien een risicomarktkramer een aangeduide standplaats weigert, vervalt zijn lotnummer voor de
marktdag zelf en komt ter beschikking voor de toewijzing in tweede fase.
Na de toewijzing in eerste fase (zie hierboven) kan de marktleider de nog vrije standplaatsen of
ruimtes toewijzen aan de nog aanwezige leden van de loting lijst in eerste fase.
De toewijzing van de vrije ruimtes gebeurt na onderling akkoord tussen de marktleider en alle
kandidaten van de toewijzing in tweede fase. Indien geen unaniem akkoord bereikt wordt onder de
kandidaten qua tweede toewijzing voor wat betreft de locatie van de standplaats en de lengte van de
standplaats vervalt de toewijzing in tweede fase.
Artikel 18. Gebruik van elektriciteit
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De vergoeding tot het gebruik van elektriciteit tijdens de zaterdagmarkt is opgenomen in het
standgeld, doch de afname mag enkel gebeuren voor de werking en de uitbating van de stand (o.a.
sfeerverlichting, weegschalen, muziekinstallaties, versterkers, verlichting voor demonstraties, …).
Het is verboden elektrische verwarmingsinstallaties op het net aan te sluiten ongeacht de aard, de
wijze van verwarming en het vermogen. Het is verboden éénzelfde kring te overbelasten en er dient
steeds toelating gevraagd te worden aan de eigenaar van de hoofdkring of hoofdstekker op de
verdeelkast. Alle elektrische, gas- en/of mechanische installaties of onderdelen moeten steeds aan
alle wettelijke voorschriften en goedkeuringen voldoen, van welke aard ook, die van toepassing zijn
gedurende de periode van dit reglement.
Alle schade veroorzaakt door een marktkramer exploitant aan private leidingen of aan de openbare
installatie zullen ten zijnen laste zijn. Ingeval van onderbreking van de elektrische stroom, ongeacht
de duur of oorzaak hiervan zal het Stadsbestuur hiervoor geenszins aansprakelijk kunnen gesteld
worden. De marktkramers kunnen dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van
schadevergoeding of vermindering van het standgeld.
Iedere marktkramer dient zich op een objectieve wijze te verzekeren, voor wat betreft Burgerlijke
Aansprakelijkheid en Brandverzekering.
Artikel 19.
Het is verboden de wandelgangen te versperren of te blokkeren of goederen aan te bieden buiten
de standplaats.
Artikel 20.
Om standplaatsen te bekomen op de wekelijkse zaterdagmarkt ten behoeve van vredelievende,
humanitaire, sociale en andere doeleinden dienen de initiators minimum 1 maand voorafgaand hun
aanvraag schriftelijk te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zij kunnen slechts
een standplaats toegewezen worden na voorlegging van een schriftelijk akkoord van de stad. Deze
standplaats wordt geïntegreerd in het totaal van de marktplaats, doch in de desbetreffende zones
voorzien op het marktplan met de aanduiding van de zones voor de vaste – losse standplaatsen en
de zone voor de occasionele verkopen. Deze dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden
voorzien in art. 14 f.
Artikel 21. Afval
Het stadsbestuur voorziet in ophaling van het afval afkomstig der standplaatsen van de wekelijkse
zaterdagmarkt. Het is aan de marktkramer om het afval van zijn verkoopstand ordentelijk te
verzamelen in zakken of dozen en deze te centraliseren op de plaatsen door de marktleider te
bepalen. Voor de standplaatsen van groenten en fruit dient het afval achter hun standplaats te
worden verzameld op 1 plaats, rekening houdend dat de verloren verpakkingen afzonderlijk moeten
gestapeld worden. De niet meer verkoopbare groenten of fruitwaren dienen afzonderlijk te worden
verzameld in een open bak of vat. Het is verboden om afval van andere marktplaatsen of
huishoudelijk afval mee te brengen naar de marktplaats te Ieper en deze hier achter te laten of te
deponeren in de afvalwagen. De standhouder dient zijn standplaats bij het verlaten rein en proper
achter te laten en te voorkomen dat het afval door de weersomstandigheden (wind e.d.) zich kan
verspreiden over het marktplein.
Artikel 22.
De marktkramer dient alle wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op zijn activiteiten
na te leven.
De marktkramer dient te allen tijde volgende documenten te kunnen voorleggen:
 Machtiging ambulante handel (leurkaart)
 Identiteitsbewijs ( eID of voor niet-ingezeten en buitenlandse onderdanen een
identiteitsbewijs dat deze vervangt
 Bewijs verzekering: BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) en Brandrisico
 Erkenning of toelating van het FAVV voor de veiligheid van de voedselketen
Artikel 23.
Alle overtredingen betreffende dit reglement of het taksreglement zullen op voordracht van de
marktleider door het college van burgemeester en schepenen behandeld worden, hetwelk zal
beslissen over de eventuele sanctie en/of maatregelen.
Artikel 24.
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Alle kosten, boetes, rechten en plichten waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen
geven, vallen ten laste van de marktkramer exploitant of standhouder. Van iedere marktkramer
wordt verondersteld in kennis te zijn van alle reglementen die van toepassing zijn en deze na te
leven.
Artikel 25 Bevoegdheid marktleider
De marktleider is bevoegd om de documenten vernoemd in artikel 22 van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen te controleren.
Artikel 26 In werking treden reglement
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de bevoegde minister
en treedt in werking met onmiddellijke ingang.

BEVOLKING - BURGERLIJKE STAND
8.

Engagementsverklaring gendergelijkheid.

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De ondertekening van het regenboogcharter (holebi- en transgenderbeleid) door de stad Ieper op 11
december 2017.
De ondertekening van het charter "gezinsvriendelijke organisatie" van de Gezinsbond dat het
bestuur ondertekende in het CBS van 9 juli 2018.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Feiten, context en informatie
Gendergelijkheid, waarbij mannen en vrouwen maar ook transgenders,… gelijk worden behandeld,
vormt nog steeds een uitdaging. Zo ook in westerse landen zoals het onze. Vrouwen,
transgenders,… worden in allerlei situaties nog steeds ongelijk of nadelig behandeld. Er is de
loonkloof, ondervertegenwoordiging in (hogere) politieke en economische regionen en ze hebben
vaker te maken met partner- of seksueel geweld.
De Verenigde Naties stelt daarom voor dat het beleid zich niet enkel richt op high-level
internationale afspraken maar ook op het niveau dat vaak het dichtst bij de bevolking staat: de lokale
besturen.
In Ieper zetten we alvast stappen in de goede richting. In de nieuwe samenstelling van de
gemeenteraad zijn er 12 op 31 raadsleden vrouw en kennen we een vrouwelijke voorzitter van de
raden, een vrouwelijke burgemeester/voorzitter vast bureau en een vrouw als voorzitter bijzonder
comité. Dit is een voorbeeld voor heel wat andere steden en gemeenten. De
burgemeester/voorzitter vast bureau neemt daarbij de bevoegdheid ‘gendergelijkheid’ op, een
signaal dat het bestuur concrete beleidsmaatregelen op dat vlak wenst te nemen.
Genderbeleid kan echter veel vormen kennen en mag bovendien niet beperkt worden tot het
vastleggen van bijvoorbeeld quota. Quota kunnen vaak een opstap betekenen in
vertegenwoordigingen in raden van bestuur, etc. maar dienen aangevuld te worden met een effectief
beleid waarbij beide geslachten gelijk worden behandeld. Dit zowel bij verloning, taakstelling als vele
andere elementen.
Lokale besturen kunnen in deze een voorbeeldrol spelen. Zo kunnen steden en gemeenten streven
naar een genderneutrale communicatie waarbij stereotypen worden vermeden. Denk maar aan
foto’s bij vacatures van een vrouwelijke onthaalmedewerker en een mannelijke groenarbeider. Of
een mannelijk leidinggevende en de vrouwelijke secretaresse.
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Maar de genderproblematiek zit vaak ook subtiel vervat in verschillende zaken. Denk maar aan
verwijzingen naar belangrijke figuren in ons straatbeeld. Zo beschikt de stad over tal van “mannelijke
straten en kregen bepaalde zalen een “mannelijke” naam. Ook qua erkenning als ereburgers gaat
dit overwegend, bijna uitsluitend over mannen. Niet dat deze mannen geen eervolle vermelding
verdienen, integendeel. Maar uiteraard is het onmogelijk te bedenken dat er zo goed als geen
enkele vrouw in onze regio belangrijke zaken voor onze stad zou hebben verwezenlijkt.
Het toekennen van vrouwelijke” straatnamen of ereburgerschap is een stap in de goede richting
maar de uitdaging gaat verder. Er kunnen zeker nog meerdere stappen gezet worden om een
genderneutrale, gendergelijke of zeg maar gendervrije stad te creëren.
Om die reden wordt voorgesteld een engagementsverklaring gendergelijkheid te onderschrijven.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de stad de engagementsverklaring “gendergelijkheid te
onderschrijven waarbij
1. Het Iepers stadsbestuur een actief beleid voert op basis waarvan niemand omwille van zijn of
haar geslacht wordt uitgesloten.
2. Het Iepers stadsbestuur in de voorbereiding en uitvoering van haar beleidsbeslissing streeft om
actief mee te werken met een "gendertoets". Hierbij wordt nagegaan of beleidsbeslissingen
voldoende rekening houden met gendergelijkheid en -vrijheid en worden zo nodig actief aangepast.
3. Het Iepers stadsbestuur streeft naar het vermijden van stereotypen op het vlak van gender in haar
communicatie en toont op deze manier zelf het goede voorbeeld.
4. Het Iepers stadsbestuur bij de ontwikkeling van nieuwe straten, zalen, woonwijken en de
bijhorende verwijzingen naar belangrijke figuren, naar een genderevenwicht streeft.

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
9.

Kantonneren bedrag veroordeling in eerste aanleg in de zaak 'Cnockaert nv/stad Ieper' goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
De stad Ieper schreef een open aanbestedingsprocedure uit voor de dorpskernvernieuwing
Zillebeke. Op deze opdracht is de wet van 15 juni 2006 “Overheidsopdrachten en Bepaalde
Opdrachten voor Werken, Leveringen en Diensten” van toepassing, net als het K.B. van 15 juli 2011
“Plaatsing Overheidsopdrachten Klassieke Sectoren”.
Stad Ieper ontving 6 inschrijvingen, die na het rekenkundig nazicht leidden tot de volgende
rangschikking:
1. N.V. DESOT, 8904 Ieper
€ 3.202.533,30
2. SA CNOCKAERT CONSTRUCT, 7780 Komen
€ 3.994.509,72
3. N.V. ASWEBO, 9031 Drongen
€ 4.121.377,59
4. N.V. Aannemingen VERHELST, 8400 Oostende
€ 4.422.826,16
5. B.V.B.A. RTS Infra, 8210 Zedelgem
€ 4.539.702,70
6. B.V.B.A. NORRE, 8934 Westende
€ 5.251.832,88
Artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 schrijft voor dat de aanbestedende overheid de opdracht
dient te gunnen aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend.
Op basis van het aanbestedingsverslag kwam stad Ieper tot de conclusie dat de laagste inschrijving,
m.n. die van DESOT N.V., slechts € 8.402,17 afweek van de raming en slechts 0,26% lager lag dan
de raming. Er werd wel een afwijking van 24,99% vastgesteld t.o.v. het gemiddelde, berekend
volgens art. 99 van het KB van 15 juli 2011, m.n. het gemiddelde van de offertes na uitsluiting van
de laagste en de hoogste offerte. Stad Ieper kwam dan ook, conform art. 99 van het KB, tot de
conclusie dat onderzoek van de totale inschrijvingsprijs van de laagste offerte, m.n. de offerte van
DESOT N.V., noodzakelijk was.
De ontwerper, het studiebureau ANTEA GROUP (verenigd in een tijdelijke vennootschap met A.
Malengier), voerde dit onderzoek en kwam om diverse redenen tot de conclusie dat het totaal
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offertebedrag geen abnormaal karakter vertoonde. Ze stelde dan ook voor de opdracht te gunnen
aan DESOT N.V..
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 4 september 2017 de opdracht te gunnen
aan DESOT N.V..
Bij aangetekende brief van 5 september 2017 werd deze beslissing aan eiseres ter kennis gebracht.
Eiseres nam tijdens de wachttermijn van 15 dagen geen initiatief om de schorsing van de beslissing
te bekomen.
Op 28 oktober 2017 werd stad Ieper aangetekend in gebreke gesteld door de raadsman van
eiseres, die voorhoudt dat stad Ieper de offerte van DESOT N.V. als onregelmatig en nietig had
moeten weren, waardoor eiseres de laagst regelmatig inschrijver zou zijn geworden, aan wie de
opdracht moest zijn gegund, en die in de gegeven omstandigheden overeenkomstig art. 24 van de
wet van 15 juni 2006 meent aanspraak te kunnen maken op een forfaitaire vergoeding van 10% van
het bedrag van haar offerte.
Bij brief van 15 november 2017 wees stad Ieper er op dat zij de procedure verderzette omdat zij
tijdens de stand-still periode van 15 dagen geen reactie van eiseres bekwam.
Op 6 december 2017 antwoordde eiseres dat de wachttermijn van 15 dagen enkel van belang is
voor een vordering tot schorsing, terwijl zij een vordering tot schadevergoeding stelt.
Stad Ieper werd gedagvaard op 28 december 2017 en ter zitting van 8 januari 2018 besliste het
college van burgemeester en schepenen de zaak aan te geven aan verzekeraar ETHIAS en beroep
te doen op een raadsman, meester Ann Van Daele.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
In een vonnis van 19 februari 2019 wordt de stad Ieper door de rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Ieper veroordeeld tot de betaling van de vordering van de inschrijver Cnockaert
nv voor een bedrag van 399.450,77 euro in hoofdsom, te vermeerderen met de verwijlintresten a
rato 2% (per 01/04/2019 komt dit op 419.433,97 EUR). Dit omdat in de gunningsbeslissing de
motieven om aan te tonen dat het totale offertebedrag geen abnormaal karakter vertoonde
ontoereikend zijn. De rechtbank gaat niet in op het argument van de 'ratio legis' van het
prijsonderzoek.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 11 maart 2019 om hoger
beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Om alle rechten van de
stad te vrijwaren, eveneens met inachtname van het significante bedrag van de veroordeling, is het
opportuun om dit te doen.
Om verder als een goede huisvader te handelen en zodoende de aanwas van intresten verder te
vermijden, is het eveneens opportuun om het bedrag van de veroordeling in eerste aanleg (per
01/04/2019 419.433,97 EUR) te kantonneren. Dit wil zeggen dat dit bedrag op een derdenrekening
wordt gestort en dat enkel de intresten die deze bankrekening opbrengt zullen verschuldigd zijn
vanaf het moment van storting van het volledige bedrag. Omdat dit bedrag nergens voorzien is op
de begroting 2019 wordt deze beslissing aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financiële gevolgen
De middelen zijn momenteel niet in het meerjarenplan voorzien en zou dus bij de volgende
meerjarenplanwijziging moeten voorzien worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: om het bedrag van de veroordeling bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg per 1
april zijnde 419.433,97 EUR te kantonneren op een derdenrekening.
Artikel 2: de nodige middelen bij eerstvolgende meerjarenplanwijziging te voorzien op
ACS368/0200/664730.
Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze
beslissing.
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OPENBAAR DOMEIN EN GEBOUWEN
10.

Aankoop van grote machines voor de groendienst - goedkeuring lastvoorwaarden

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Aankoop van grote machines voor de groendienst” werd een bestek
met nr. GD - 19/24 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Groendienst.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Aankoop van een klepelmaaier), raming: 6.940,00 EUR excl. btw of 8.397,40 EUR incl.
21% btw;
* Perceel 2 (Aankoop van een hakselaar), raming: 14.050,00 EUR excl. btw of 17.000,50 EUR incl.
21% btw;
* Perceel 3 (Aankoop van een compacte zitmaaier), raming: 16.530,00 EUR excl. btw of
20.001,30 EUR incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.520,00 EUR excl. btw of 45.399,20 EUR
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Perceel 1: Aankoop van een klepelmaaier
Jaar Budgetartikel
2019 06800/230000/BESTUUR/CBS/0/IE11

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
50.000,00 8.397,40
41.602,60 04/03/19
50.000,00 EUR 0
Budget

Perceel 2: Aankoop van een hakselaar
Jaar Budgetartikel
2019 06800/230000/BESTUUR/CBS/0/IE11

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
41.602,60 17.000,50 24.602,10 04/03/19
50.000,00 EUR 0
Budget

Perceel 3: Aankoop van een compacte zitmaaier
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Jaar Budgetartikel
2019 06800/230000/BESTUUR/CBS/0/IE11

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie
24.602,10 20.001,30 4.600,80
04/03/19
50.000,00 EUR 0
Budget

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. GD - 19/24 en de raming voor de opdracht “Aankoop van grote
machines voor de groendienst”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Groendienst worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 37.520,00 EUR excl. btw of 45.399,20 EUR
incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0680-0/230000/IE-11 (actie ACS46).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

11.

Herinrichting van de Vrijbosroute - fase 1 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van de het college van burgemeester
en schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
De Vrijbosroute is een fiets- en wandelpad op de voormalige spoorwegverbinding tussen Ieper en
Torhout, toen "Spoorlijn 63" genoemd. Het traject van de natuur-recreatieve as loopt op vandaag
van Boezinge in het westen tot Kortemark in het noordoosten, via Langemark, Vijfwegen en Staden.
De spoorwegbedding werd aangelegd op het einde van de 19e eeuw en functioneerde tot 1955.
Nadien werd nog sporadisch goederentransport vervoerd voor het militair domein van Houthulst
maar in de jaren 1980 was ook dit verleden tijd. In 2005 werd een fietspad over de hele lengte
aangelegd. De westelijke helft tussen Boezinge en Vijfwegen is in ternair zand verhard, tussen
Langemark (Hooyaarstraat) en Kortemark in roodkleurig asfalt. De provincie kocht de volledig
spoorwegzate station Ieper – station Kortemark aan in december 2012 van de NMBS.
De Vlaamse Regering heeft in zitting van 2 januari 2019, in beroep, vergunning verleend aan de
provincie West-Vlaanderen voor het herinrichten van de Vrijbosroute in bijzonder voor de aanleg, de
heraanleg of de uitbreiding van verhardingen, de aanleg van afwatering voor de constructies of de
verhardingen waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde, de
aanleg van grachten en het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos
mits de voorwaarden of lasten van de vergunning nageleefd worden (zie bijlage).
De herinrichting van de Vrijbosroute fase 1 betreft het deel tussen de Hoyaardstraat in LangemarkPoelkapelle en de Noordhofweg in Ieper. In het verleden werd, in verschillende fases, al het deel
van de Vrijbosroute tussen het station van Kortemark en de Hoyaardstraat in Langemark aangelegd
met een asfaltverharding.
De Vrijbosroute is een oude spoorwegbedding in een open landschap. De bedding heeft zijn
historische breedte, maar door de jaren heen werd toch al wat van de oorspronkelijke bedding
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ingenomen door tuintjes, garages, etc… Het is de bedoeling om de eigendomsgrenzen in hun
oorspronkelijke staat te herstellen. Een groot aandachtspunt van de Vrijbosroute is echter dat ze
heel wat, hoofdzakelijk lokale, wegen kruist. De fietsers kunnen dus niet in een continu ritme blijven
rijden en moeten op regelmatige afstand stoppen voor kruisend autoverkeer. De conflictpresentatie
op de kruispunten zelf is vaak onduidelijk omdat de aanwezigheid van de Vrijbosroute niet altijd
zichtbaar is in het wegbeeld.
En ook de verharding is niet aangepast aan functioneel fietsverkeer. Vanaf de Hoyaardstraat richting
Ieper is de bedding aangelegd in ternair zand. Tussen Boezinge en Ieper is de spoorwegbedding
zelfs bijna niet meer waarneembaar.
De Vrijbosroute werd recent geselecteerd als fietssnelweg. De breedte van een fietssnelweg is
vastgelegd op 4 meter, met een minimum van 3 meter. Het provinciebestuur heeft in 2009 voor de
groene assen echter een beleidskader goedgekeurd voor de groene assen waarbij voor een KWSverharding een breedte opgelegd wordt van 2,50m. Dit om ruimte te voorzien voor de verschillende
functies langs het traject en om de natuurwaarden in de bermen te beschermen.
Op het grondgebied Ieper worden in deze fase 2 oversteekplaatsen aangelegd die moeten zorgen
voor het fietsveiliger dwarsen van de rijbaan ter hoogte van de Langemarkseweg en de Oostkaai (in
beheer van de Vlaamse Waterweg). Als bijlage de ontwerpen terzake.
Met het oog op de realisatie van dit project wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld
door het provinciebestuur van West-Vlaanderen met de verschillende partners, de gemeente
Langemark-Poelkapelle, de stad Ieper en de Vlaamse Waterweg nv met als doel de wederzijdse
verbintenissen vast te leggen met de respectieve partners op wiens grondgebied de werken op
(openbaar) domein uitgevoerd zullen worden volgens de plannen. De provincie West-Vlaanderen
treedt op als aanbestedende overheid en neemt alle kosten (studiekosten, ereloon, kosten voor
veiligheidscoördinatie, grondonderzoek, opmaak en conformverklaring technisch verslag,
archeologie, sloopopvolgingsplan en toezichtkosten) op zich en is tevens verantwoordelijk voor het
ontwerp, de noodzakelijke vergunningen en de leiding der werken. Er zijn geen kosten voor de
andere partners. De wegbeheerders verlenen een bouwrecht op hun gronden en verbinden zich
ertoe om na de voorlopige oplevering het beheer en onderhoud op zich te nemen.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst Provincie West-Vlaanderen-gemeente LangemarkPoelkapelle-stad Ieper en de Vlaamse Waterweg nv betreffende de aanleg van de fietsinfrastructuur
op de Vrijbosroute en de bijlages worden goedgekeurd en ondertekend.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de opvolging en uitvoering
van deze beslissing.
Artikel 3 : Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de provincie WestVlaanderen met het oog op de voortzetting van de procedure.

12.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel langs de Langemarkseweg te Pilkem en
herinrichting van het kruispunt met de Pilkemseweg - Goedkeuring aangepaste raming en
stadsaandeel - TD/2015/30 (projectnummer 21.705B)

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In zitting van 3 december 2018 heeft de gemeenteraad de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen
voor het aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de Langemarkseweg te Pilkem en de
herinrichting van het kruispunt met de Pilkemseweg goedgekeurd.









De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 2.186.533,00 EUR excl. btw of 2.342.357,78 EUR
incl. btw (hoofdstukken 3 en 4 zie hieronder : 155.824,78 EUR Btw medecontractant) en de kosten
werden initieel als volgt verdeeld :
Hoofdstuk 1 : rioleringswerken (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 277.204,50 EUR
Hoofdstuk 2 : pompstations (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 204.695 EUR
Hoofdstuk 3 : wegen- en omgevingswerken ten laste van de stad Ieper : 733.911,75 EUR
Hoofdstuk 4 : afkoppelingswerken gesloten bebouwing ten laste van de stad Ieper : 8.111,00 EUR
Hoofdstuk 5 : rioleringswerken ten laste van Aquafin : 498.834,50 EUR
Hoofdstuk 6 : pompstation ten laste van Aquafin : 20.375,00 EUR
Hoofdstuk 7 : sleufherstel ten laste van Aquafin : 443.401,25 EUR
Samengevat betekende dit voor de stad Ieper een te préfinancieren uitgave van 481.899,50 EUR
(maar 100% subsidieerbaar met aanvullende gewestbijdrage) en een stadsaandeel van 742.022,75
EUR + 21% btw medecontractant = 897.847,53 EUR.
Aquafin nv meldt nu echter, vooraleer tot aanbesteding over te gaan, niet akkoord te kunnen gaan
met de kostenverdeling. Ze stellen dat zij niet kunnen instaan voor de kosten van de integrale aanpak
van de bestaande wegfundering en verharding. Omdat de wegenis zich reeds geruime tijd in slechte
staat bevindt werd afgesproken om het volledige wegtracé met inbegrip van de fundering te
vernieuwen en niet alleen het gedeelte waar de riolering (in één rijvak) wordt aangelegd. In het
Aquafin gedeelte is het verschil tussen de raming van het voorontwerpdossier, zoals goedgekeurd
door de VMM in september 2018 en het ontwerpdossier, 2de versie van december 2018 te groot. Het
ontwerpdossier, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 december 2018 voorzag
een zwaardere wegopbouw (extra onderfundering en profileerlaag...) en werden deze kosten verdeeld
tussen Ieper en Aquafin per zone van het wegherstel. Door het grote verschil tussen beide ontwerpen
werd dit niet aanvaard omdat de verfraaiing, ook van de ondergrond, steeds een last is van de
gemeente of stad. Het budget van Aquafin werd vastgelegd door de VMM bij de goedkeuring van
OF1 in september 2018, waarop Aquafin een marge heeft van 15%. Gezien de overschrijding 45%
bedraagt wordt dit niet aanvaard.
Teneinde tot een compromis te komen en omdat de stad Ieper en Aquafin zo snel mogelijk willen
aanbesteden met het oog op de gemaakte planning, zijnde uitvoering na bouwverlof 2019 werd een
overleg belegd waarbij volgende werd besloten :
Aquafin is bereid het herstel van één weghelft (3 meter breed) van de Langemarkseweg te financieren,
maar enkel het herstel naar bestaande toestand. De meerkost voor de zwaardere wegopbouw voor
de volledige weg dient gedragen door de stad. Een nieuwe meetstaat werd opgesteld waarbij het
wegherstel van Aquafin wordt beperkt zoals hierboven beschreven en waarbij de
boordsteen/kantstrook die dit rijvak stut wel aanvaard wordt.
De meerkost voor de kosten Ieper bedraagt :
o Verplaatsen van posten van gesubsidieerd naar gemeentelijk aandeel: +/- 25.000 euro
o
Zwaardere
wegopbouw

Langemarkseweg;

15.000
– volledige Langemarkseweg: 22.500 euro

:

en in de
euro

30

De aangepaste raming met herverdeling van de kosten bedraagt nu 2.194.461,75 EUR + 21% btw op
aandeel stad Ieper : 2.388.977,80 EUR met volgende verdeelsleutel :
Hoofdstuk 1 : rioleringswerken (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 264.549,50 EUR
Hoofdstuk 2 : pompstations (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 186.170,00 EUR
Hoofdstuk 3 : rioolwerken gemeentelijk aandeel (100% ten laste van de stad Ieper) : 61.535,00 EUR
Hoofdstuk 4 : afkoppelingswerken gesloten bebouwing (100% ten laste van de stad Ieper) : 8.111,00
EUR
Hoofdstuk 5 : rioleringswerken ten laste van Aquafin : 524.806,00 EUR
Hoofdstuk 6 : pompstation ten laste van Aquafin : 20.375 EUR
Hoofdstuk 7 : wegeniswerken (75,88 % ten laste van de stad Ieper en 24,54 % ten laste van
Aquafin) : 1.128.915,25 EUR
Dit resulteert in een kost voor de stad Ieper van enerzijds 450.719,50 EUR voor de 100%
subsidieerbare werken met aanvullende gewestbijdrage en 926.266,89 EUR niet-subsidieerbare
werken, bedragen btw (deels medecontractant, deels btw recupereerbaar) niet inbegrepen en een
kost voor Aquafin van 817.475,36 EUR.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel Budget

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

ACS394/031050.000,00 EUR
0/228007
ACS394/0310- 1.054.500,00
2019
0/228007
EUR
2018

Het saldo, in functie van de definitieve prijszetting ingevolge de gunningsprocedure en de voortgang
van het dossier, dient bijgestuurd te worden in de aanpassing van de meerjarenplanning 2019 en/of
2020.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1 : De aangepaste raming en stadsaandeel voor de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel langs de Langemarkseweg te Pilkem en de herinrichting van het kruispunt met de
Pilkemsewegopdracht, n.a.v. het bezwaar van Aquafin nv om de zwaardere wegopbouw (extra
onderfundering en profileerlaag...) ten laste te nemen worden goedgekeurd op en bedrag
van 2.194.461,75 EUR + 21% btw op aandeel stad Ieper : 2.388.977,80 EUR met volgende
verdeelsleutel :
Hoofdstuk 1 : rioleringswerken (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 264.549,50 EUR
Hoofdstuk 2 : pompstations (100% subsidie aanvullende gewestbijdrage) : 186.170,00 EUR
Hoofdstuk 3 : rioolwerken gemeentelijk aandeel (100% ten laste van de stad Ieper) : 61.535,00 EUR
Hoofdstuk 4 : afkoppelingswerken gesloten bebouwing (100% ten laste van de stad Ieper) : 8.111,00
EUR
Hoofdstuk 5 : rioleringswerken ten laste van Aquafin : 524.806,00 EUR
Hoofdstuk 6 : pompstation ten laste van Aquafin : 20.375 EUR
Hoofdstuk 7 : wegeniswerken (75,88 % ten laste van de stad Ieper en 24,54 % ten laste van
Aquafin) : 1.128.915,25 EUR
of een kost voor de stad Ieper van enerzijds 450.719,50 EUR voor de 100% subsidieerbare werken
met aanvullende gewestbijdrage en 926.266,89 EUR niet-subsidieerbare werken, bedragen btw
(deels medecontractant, deels btw recupereerbaar) niet inbegrepen en een kost voor Aquafin van
817.475,36 EUR.
Artikel 2 : De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019,
op budgetcode 0310-0/228007/IE-67 (actie ACS394), bij te sturen in functie van de definitieve prijs en
timing in de meerjarenplanning 2019 en/2020.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 4 : Deze beslissing over te maken aan de nv Aquafin met het oog op de opstart van de
gunningsprocedure en de voortgang van het dossier.
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13.

Verbouwen van de 'site gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Perceel
B2 : Bouw en afwerking en Perceel B3 : Technische installaties (Elektriciteit, HVAC en
Sanitair). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2015/34

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In zitting van 1 februari 2016 heeft de gemeenteraad de lastvoorwaarden en de gunningswijze
vastgesteld voor de aanstelling van een ontwerper voor het verbouwen van de 'site
gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Ingevolge deze beslissing werd de
ontwerpopdracht gegund aan het studiebureau Evolta Architects cvba, Damstraat 220 te 9180
Moerbeke-Waas.
In de gemeenschapsinfrastructuur in Dikkebus is ruimte voorzien voor jeugdverenigingen en is een
scheiding tussen de jeugdinfrastructuur en de andere gemeenschapsinfrastructuur vooropgesteld.
Het OC Dikkebus valt onder het beheer van het Cultuurcentrum Ieper en kent als voornaamste
regelmatige gebruikers Okra trefpunt55+ Dikkebus, WVC Dikkebus, Vrije basisschool Dikkebus,
Vijverspurters en Femma, en als voornaamste occasionele gebruikers KSA, Ziekenzorg, Okra, het
Feestcomité Dikkebus en de Harmonie Vijverzonen. Daarnaast wordt de zaal ook gebruikt door
particulieren voor privéfeesten. Dé Academie Ieper heeft er een vestiging voor lessen beeldende
kunst en beschikt over een lokaal voor eigen gebruik en aangepast aan de noden van een
kunstopleiding. De Harmonie Vijverzonen Dikkebus beschikt over een eigen lokaal voor repetities,
vergaderingen en randactiviteiten. De Vrije Basisschool Dikkebus maakt gebruik van de
gemeenschapsinfrastructuur voor grotere activiteiten zoals schoolfeest, grootouderfeest en
eetfestijn. De infrastructuur van de school zelf (Schietstraat) wordt trouwens ook door anderen
gebruikt (turnzaal). Er wordt ook aandacht besteed aan het dorpsleven: vermits er geen centraal
plein is in het dorp, gaan vele gemeenschapsactiviteiten door op de huidige buitenruimte nabij het
OC.
Tijdens de voorbereidende gesprekken werd het voorstel om de jeugdverenigingen en de lessen
van Dé Academie in de toekomst te laten plaatsvinden in het achterliggend OC, dat behouden
blijft. De inrichting ervan zoals het leveren en plaatsen van tussenwanden en eventuele bijkomende
noodzakelijke aanpassingen zullen in een latere fase uitgevoerd worden.
De huidige werken behelzen het aan de straatkant gelegen L-vormig gebouw dat volledig gesloopt
wordt en vervangen door een nieuwbouw. Er wordt geopteerd voor een gebouw dat beantwoordt
aan de vereisten van een BEN (bijna energie neutraal) nieuwbouw. Duurzame principes als de
renovatie van de verwarmings- en ventilatie-installatie, de isolatie, moderne controlesystemen,
energiezuinige verlichting en hoogwaardig isolerend glas worden toegepast. In 2021 moeten alle
nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn
Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).
Die stelt: "Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij
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nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te
worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit
hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.
Voor overheidsgebouwen waaraan men in 2019 nog aan het bouwen is, geldt de verplichting van
passiefbouw.
In het kader van deze opdracht worden nu, na het doorlopen van de procedure van de sloop, het
perceel “B2 : Bouw en afwerking” met interne refertenummer TD/2015/34/B2 en perceel “B3 :
Technische installaties (Elektriciteit, HVAC en Sanitair)” opgesteld door de ontwerper.
De uitgave voor het perceel 'bouw en afwerking' wordt geraamd op 911.809,77 EUR excl. btw of
1.103.289,82 EUR incl. 21% btw (191.480,05 EUR Btw medecontractant) en omvat volgende
onderdelen :
- ruwbouwwerken : grond- en graafwerken, rioleringswerken, funderingswerken, metsel- en
betonwerken, staal- en houtconstructies, isolatiewerken, dak- en dichtingswerken
- buitenschrijnwerk in aluminium met geluidsverzwakkende beglazingen
- interieurafwerking : dakvloeren, vloerbekledingen, pleisterwerken, muurbezettingen,
binnenschrijnwerken (duren, brandwerende wanden, mobiele wanden, sanitaire wanden),
gordijnen, zonneweringen (buitenscreens)
- vaste inrichtingswerken : vastmeubilair (kasten in bergingen, inrichting leskeuken en barmeubel)
De uitgave voor het perceel 'technische installaties' (Elektriciteit, HVAC en Sanitair) wordt geraamd
op 493.619,10 EUR excl. btw of 597.279,11 EUR incl. 21% btw (103.660,01 EUR Btw
medecontractant) en omvat volgende onderdelen :
- HVAC : verwarming door middel van gasgestookte condenserende ketels, afgifte door
stralingspanelen en radiatoren, luchtverversing met luchtgroepen met hoogrendement type D
- Sanitair : alle sanitaire voorzieningen zoals toestellen, leidingwerk en drukverhogingsinstallaties
- Elektriciteit : zowel sterk- als zwakstroomcomponenten om tot een volledig werkende site te komen,
verlichting, branddetectie, data, elektrische toestellen, zonnewering.
Er wordt voorgesteld de opdrachten te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Financiële gevolgen
Jaar Budgetartikel

Budget

Reeds
Oud
Nieuw
Datum
Voorgesteld
vastgelegd beschikbaar
beschikbaar consultatie

2017 07502018 1/221007/BESTUUR/CBS/0/IE- 1.470.000,00 105.126,08 1.364.873,92
2019 15
De totale kost van het project (sloop, percelen bouw en afwerking, technieken, omgevingsaanleg en
ereloon) wordt nu geraamd op 1.558.659,00 EUR + 127.810,04 EUR ereloon = 1.686.469,04 EUR +
btw = 2.040.627,54 EUR, wat een begrotingswijziging of aanpassing van het meerjarenplan vereist
van een 600.000,00 EUR.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2015/34/B2 en de raming voor de opdracht “Verbouwen van de 'site
gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Perceel B2 : Bouw en afwerking”,
opgesteld door de ontwerper, Evolta Architects cvba, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke-Waas
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 911.809,77 EUR excl. btw of
1.103.289,82 EUR incl. 21% btw (191.480,05 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2 : Het bestek met nr. TD/2015/34/B3 en de raming voor de opdracht “Verbouwen van de 'site
gemeenschapsinfrastructuur', Dikkebusseweg te Dikkebus. Perceel B3 : Technische installaties
(Elektriciteit, HVAC en Sanitair)”, opgesteld door de ontwerper, Evolta Architects cvba, Damstraat
220 te 9180 Moerbeke-Waas worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
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493.619,10 EUR excl. btw of 597.279,11 EUR incl. 21% btw (103.660,01 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 3 : De onder de artikelen 1 en 2 vermelde opdrachten worden gegund bij wijze van de
openbare procedure.
Artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning van het
investeringsbudget van 2019, op budgetcode 0750-1/221007/IE-15 (actie ACS374) en zal bij
begrotingswijziging of aanpassing van het meerjarenplan bijgestuurd worden in functie van de
definitieve bedragen.
Artikel 6 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

14.

Uitrustings- en infrastructuurwerken voor het bouwen van vijf ééngezinswoningen voor
sociale verhuur langs de Wielewaalstraat te Hollebeke - goedkeuring ontwerpbestek en
afsluiten overeenkomst

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen, in bijzonder de artikel
40,41 en 56, inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en
Schepenen.
Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (De Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening) van 15/05/2009.
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019, vaststelling van de gemeentelijke procedure
voor het uitvoeren van uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelings- en
groepswoningbouwprojecten en goedkeuring van het stappenplan voor het bekomen van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen of bijstellen van een verkaveling of een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor een bouwproject met openbare
wegenis.
Feiten, context en informatie
Door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en deels voor rekening van Ons Onderdak, Ter
Waarde 65 te 8900 Ieper is het studiebureau bvba Jonckheere uit 8200 Brugge aangesteld om het
ontwerp op te maken voor de uitvoering van uitrustings- en infrastructuurwerken nodig om de
gronden gelegen langs de Wielewaalstraat 22-24 te 8902 Hollebeke bouwrijp te maken. Het
bijzonder bestek met dossiernr. WI 00570CEF, de raming en de plannen voor de wegen- en
rioleringswerken met inbegrip van de rooilijn worden ter goedkeuring voorgelegd met het oog op het
afsluiten van een overeenkomst. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 omvat de
riolering- en wegeniswerken. Fase 2 omvat de werken nodig voor de aanleg van voetpaden, opritten
en groenaanleg. De totaliteit van de werken wordt geraamd op 99.194,23 EUR, btw inbegrepen en
zijn integraal ten laste van de VMSW en Ons Onderdak.
Het ontwerp voorziet in de realisatie van de aanleg van de infrastructuur voor de ontsluiting van 5
ééngezinswoningen voor sociale verhuur, waarvan 2 gekoppeld langs de Wielewaalstraat en
achterliggend 3 gekoppeld haaks op de Wielewaalstraat langs de nieuwe doorgang naar het
speelplein. De 3 achterliggende woningen ontsluiten via een nieuw aan te leggen weg aan het
bestaande dolomietpad Twee woningen worden ingeplant langs de bestaande Wielewaalstraat. Het
dolomietpad naar het speelplein dat vandaag geen kwalitatieve waarde heeft wordt volledig
heraangelegd waardoor de toegang tot dit speelplein terug uitnodigt naar de omwonenden en de
gehele buurt toe. De wegenis en parkeerstroken worden aangelegd met waterdoorlatende
betonstraatstenen. Aan de zijgevel van de aan de Wielewaalstraat palende percelen wordt een
groenzone aangelegd met grasbetontegel en zuilvormige bomen moeraseik, plantmaat 18/20. De
stedelijke groendienst stelt evenwel voor om te opteren voor een kleinere boom, type Amelanchier
'Robin Hill', te onderhandelen met de resterende beplanting tijdens de uitvoering van de werken.

34

Tussen de bestrating aan de overkant van de straat, agrarisch gebied, wordt een groenzone van
ongeveer anderhalve meter aangelegd.
Er moet geen noemenswaardige impact op de mobiliteit verwacht worden gezien de aanvraag vijf
ééngezinswoning voorziet met garage. Voor de woningen langs de Wielewaalstraat is er nog de
extra mogelijkheid om een tweede wagen te parkeren op eigen terrein voor de woning en voor de
achterliggende woningen zijn nog 3 parkeerplaatsen extra voorzien in de infrastructuurwerken langs
de nieuwe doorgang naar het speelplein.
Met het oog op de uitvoering van de infrastructuurwerken, de oplevering ervan en de inlijving in het
openbaar domein dient de bouwheer zich contractueel met de Stad te verbinden. Een overeenkomst
dient afgesloten en de vereiste waarborgen dienen gesteld overeenkomstig de procedure voor het
uitvoeren van uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelings- en groepswoningbouwprojecten
en het stappenplan voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen of
bijstellen van een verkaveling of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
voor een bouwproject met openbare wegenis, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25
februari 2019.
Financiële gevolgen
Alle kosten voor de uitrustings- en infrastructuurwerken van dit project worden gedragen door de
projectontwikkelaar.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerpbestek en plannen “WI 00570CEF,” van het
studiebureau bvba Jonckheere uit 8200 Brugge in opdracht van de bouwheer de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen en deels voor rekening van Ons Onderdak, Ter Waarde 65 te
8900 Ieper met het oog op de uitvoering van uitrustings- en infrastructuurwerken en met inbegrip
van het wegentracé en rooilijn nodig om de gronden langs de Wielewaalstraat bouwrijp te maken
mits rekening gehouden wordt met de opmerking van de stedelijke groendienst inzake de bomen en
de beplantingen.
Artikel 2 : Voor de realisatie van deze werken een overeenkomst tussen de stad Ieper en de
bouwheer af te sluiten.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

15.

Plaatselijke opbraak en vernieuwing van voetpaden en opritten langs de Sint-Elooisweg in
Voormezele - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2019/05/01

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Plaatselijke opbraak en vernieuwing van voetpaden en opritten langs
de Sint-Elooisweg in Voormezele” werd een bestek met nr. TD/2019/05/01 opgesteld door de Afdeling
Openbaar Domein Technische Dienst. Het betreft het vernieuwen van een stuk voetpaden langs de
Sint-Elooisweg ter hoogte van de woningen 4 tot 36. Het ontwerp omvat volgende werkzaamheden :
- het opbreken van de bestaande verhardingen (voetpad- en opritten en boordstenen en fundering)
op aanduiding van de leidende ambtenaar
- bouwen van grondkoffer in magere beton voor opritten
- leveren en plaatsen van grijze betonstraatstenen 22x22x8 in te wassen met polymeren voegvulling
- leveren en plaatsen van grèsbuizen 0,15
- leveren en plaatsen van geprefabriceerde boordstenen op een mager betonfundering
- opbraak en leveren en plaatsen van putramen en deksels
- opbraak en plaatselijke heraanleg van de strook kasseibestrating met recuperatiekasseien
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 106.990,00 EUR excl. btw of 129.457,90 EUR incl.
21% btw (22.467,90 EUR Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in ACS372/0200-0/224007 van het budget 2019 waar na
overboeking van de kredieten van 2018 een budget van 386.710,38 EUR beschikbaar is.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1 : Het bestek met nr. TD/2019/05/01 en de raming voor de opdracht “Opbraak en
vernieuwing van voetpaden en opritten langs de Sint-Elooisweg in Voormezele”, opgesteld door de
Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 106.990,00 EUR excl. btw of 129.457,90 EUR incl. 21% btw (22.467,90 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in ACS372/0200-0/224007 van het budget
2019.
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

16.

Vernieuwen van de voegvullingen van de betonwegen, dienstjaren 2019-2020 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2019/06

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet) en artikel 57 en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwen van de voegvullingen van de betonwegen, dienstjaren
2019-2020” werd een bestek met nr. TD/2019/06 opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein
Technische Dienst.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Vernieuwen van de voegvullingen van de betonwegen, dienstjaar 2019), raming:
66.000,00 EUR excl. btw of 79.860,00 EUR incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Vernieuwen van de voegvullingen van de betonwegen van de stad Ieper, 2020),
raming: 65.700,00 EUR excl. btw of 79.497,00 EUR incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 131.700,00 EUR excl. btw of 159.357,00 EUR
incl. 21% btw (27.657,00 EUR Btw medecontractant).
Het betreft een ‘raamovereenkomst’, waarbij tijdens de duur van het contract de hoeveelheid en de
locaties worden vastgesteld in functie van de definitieve eenheidsprijs en budget.
Gelet op het barema van 144.000,00 EUR (excl. btw) voor de toepassing van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt voorgesteld de opdracht uit te
schrijven voor dienstjaar 2019 met verlengingsmogelijkheid in 2020, gezien dat de eenvoudigste
gunningsprocedure is.
Financiële gevolgen
Jaarlijks wordt binnen het krediet onderhoud wegen op ACS47/0200-0/224007 een krediet
gereserveerd van ± 80.000,00 EUR.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2019/06 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen van de
voegvullingen van de betonwegen, dienstjaren 2019-2020”, opgesteld door de Afdeling Openbaar
Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
131.700,00 EUR excl. btw of 159.357,00 EUR incl. 21% btw (27.657,00 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0200-0/224007/IE-11 (actie ACS47) en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

17.

Vervangen van de kasseibestrating door een platinesverharding in de Vestingstraat te Ieper Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - TD/2019/05/02

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Vervangen van de kasseibestrating door een platinesverharding in de
Vestingstraat te Ieper” werd een bestek met nr. TD/2019/05/02 opgesteld door de Afdeling Openbaar
Domein Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.160,00 EUR excl. btw of 36.493,60 EUR incl.
21% btw (6.333,60 EUR Btw medecontractant).
Het vervangen van de kasseibestrating in de Vestingstraat (wandeldoorsteek tussen het Minneplein
en de Elverdingestraat) omvat volgende werken :
- opbraak van de bestaande kasseibestrating en de (onder)fundering
- opbraak, leveren en plaatsen van nieuwe putrandramen en deksel
- aanleggen van nieuwe grijze platines 14*14*8 met inbegrip van de noodzakelijke aanpassingen aan
eventuele obstakels
- leveren en plaatsen van gefabriceerde weggoten en nieuw grèsbuizen
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in ACS372/0200-0/224007 van het budget 2019 waar na
overboeking van de kredieten van 2018 een budget van 386.710,38 EUR beschikbaar is.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2019/05/02 en de raming voor de opdracht “Vervangen van de
kasseibestrating door een platinesverharding in de Vestingstraat te Ieper”, opgesteld door de
Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 30.160,00 EUR excl. btw of 36.493,60 EUR incl. 21% btw (6.333,60 EUR Btw
medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0200-0/224007/IE-60 (actie ACS372).
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

18.

Aanleggen van kruispunt Tempelstraat-Stationsstraat in uitgewassen beton en heraanleg van
de voetpaden in de Tempelstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze TD/2019/07

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
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Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (de geraamde
waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en informatie
In het kader van de opdracht “Aanleggen van kruispunt Tempelstraat-Stationsstraat in uitgewassen
beton en heraanleg van de voetpaden in de Tempelstraat” werd een bestek met nr. TD/2019/07
opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 202.050,00 EUR excl. btw of 244.480,50 EUR
incl. 21% btw (42.430,50 EUR Btw medecontractant).
In het oorspronkelijk voorstel was het de bedoeling om enkel de voetpaden her aan te leggen in de
Tempelstraat tot aan het kruispunt met de Stationsstraat Het lijkt evenwel aangewezen om
tegelijkertijd ook de wegenis en de voetpadverharding aan te pakken van het gedeelte van de
Tempelstraat tussen de Stationsstraat en de Vooruitgangstraat.
Het dossier bevat twee onderdelen met volgende werkzaamheden :
* Aanleg van kruispunt Tempelstraat/Stationsstraat in uitgewassen beton : opbraak van de
bestaande wegenis, aanleg van nieuwe verharding op het kruispunt in uitgewassen beton op een
nieuwe onderfundering en de noodzakelijke aanverwante werken zoals aanpassen van wegdeksels,
wachtbuizen, waterontvangers en vernieuwen van boordstenen en goten
* Vernieuwen van de voetpadverharding en herplaatsen van de recuperatiestenen (Portugese
porfier) en aanpassen en/of vernieuwen van boordstenen op aanduiding van de leidende ambtenaar
in de Tempelstraat (tussen de Boterstraat en de Vooruitgangstraat)
De posten 1.12.1. en 2.3.1. onderfundering van de voetpadverharding (geraamd op een ± 31.000,00
EUR + btw) worden voorzien als voorwaardelijke posten. Het is, zonder opbraak, niet duidelijk of de
(onder)fundering voldoende draagkracht heeft om te laten liggen. Indien dit niet zo is wordt ook de
fundering opgebroken en nieuw aangelegd overeenkomstig deze voorwaardelijke
eenheidsprijzen. Indien een post voorwaardelijk opgenomen wordt in een bestek is het bestuur niet
gebonden deze posten te gunnen en kan de aannemer geen schadevergoeding eisen voor deze
werken in min.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen
Voor het onderhoud aan de wegen is op artikel ACS47/0200-0/224007 van het budget 2019 een
bedrag ingeschreven van 485.000,00 EUR.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad :
Artikel 1: Het bestek met nr. TD/2019/07 en de raming voor de opdracht “Aanleggen van kruispunt
Tempelstraat-Stationsstraat in uitgewassen beton en heraanleg van de voetpaden in de
Tempelstraat”, opgesteld door de Afdeling Openbaar Domein Technische Dienst worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 202.050,00 EUR excl. btw of 244.480,50 EUR
incl. 21% btw (42.430,50 EUR Btw medecontractant).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0200-0/224007/IE-11 (actie ACS47).
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
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RUIMTELIJKE ORDENING
19.

Reglement m.b.t. het bekendmaken van vacatures bij bedrijven - goedkeuring

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning nodig is, specifiek HOOFDSTUK 7 tijdelijke handelingen
Feiten, context en informatie
Regelmatig komt de vraag van bedrijven naar de mogelijkheden tot het plaatsen van
bekendmakingen van openstaande vacatures aan het bedrijf. Na een interpellatie op de
gemeenteraad is gevraagd een kader uit te werken waarbinnen bekendmakingen van vacatures
kunnen worden toegelaten.
Momenteel zijn op het grondgebied Ieper het reglement tijdelijke publiciteit en de bouwverordening
op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen, aangebracht op vaste
constructies van toepassing. Doelstelling van deze beoordelingskaders is de wildgroei van publiciteit
en reclame te voorkomen.
Het reglement tijdelijke publiciteit voorziet vier mogelijkheden tot het voeren van tijdelijke publiciteit
die desgewenst kunnen gecombineerd worden, namelijk:
1. Zelf tijdelijke publiciteitsborden plaatsen op de daartoe aangeduide gemeentewegen;
deze mogelijkheid is enkel voorzien voor activiteiten die in Ieper geprogrammeerd zijn.
2. Publiciteit laten aanplakken door de stad Ieper op de daartoe bestemde 10 aankondigingsborden
gelegen aan de invalswegen van de stad;
3. Publiciteit laten aanplakken door de stad Ieper op de daartoe bestemde 9 stedelijke kiosken
verspreid over het grondgebied (binnenstad, deelgemeenten).
Mogelijkheid 2 en 3 gelden zowel voor activiteiten die in Ieper als in een andere gemeente
geprogrammeerd zijn, voor zover ze een niet louter lokaal belang hebben.
4. Publiciteit voeren aan de hand van een reclamevoertuig/aanhangwagen.
De bouwverordening op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen,
aangebracht op vaste constructies biedt mogelijkheden tot het plaatsen van permanente publiciteit
afgestemd op de locatie van de inrichting en het type publiciteit.
Binnen de bouwverordening wordt publiciteit gedefinieerd als “de verzamelnaam voor alle vormen
van uithangborden en reclame-opschriften” waarbij een uithangbord wordt gedefinieerd als “ieder
opschrift, aangebracht op een plaats om aan het publiek de handel, de nijverheid of het beroep dat
er wordt uitgeoefend te kenmerken en te doen kennen. Het individualiseert het bedrijf waarop het
aangebracht is en onderscheidt het van de anderen (door de naam, embleem ...). Het uithangbord
sluit dus alle publiciteit uit ten voordele van derden, dit wil zeggen, in het voordeel van gelijk welke
persoon, bedrijf of firma die zijn bedrijvigheid elders uitoefent dan op de plaats waar het opschrift
aangebracht is.” En reclame wordt gedefinieerd als “elk publicitair opschrift of embleem dat niet als
uithangbord kan worden beschouwd. Reclame wordt gevoerd ten voordele van een persoon, bedrijf
of firma die niet ter plaatse zijn bedrijvigheid uitoefent.”
In het kader van de beoordeling van bekendmakingen van vacatures bij bedrijven dient bijzondere
aandacht te worden besteed dat deze bekendmakingen de bestaande reglementen en hun
doelstellingen niet uithollen. Belangrijk hierbij is dat bekendmakingen van vacatures niet dienen te
worden gecatalogeerd onder de definitie publiciteit. De invulling van de bekendmaking dient
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bijgevolg maximaal te worden toegespitst op openstaande vacatures waarbij naam en logo van het
bedrijf ondergeschikt zijn aan deze vacatures.
Verder dient ook de tijdelijkheid van de bekendmakingen te worden onderstreept. Indien
constructies worden opgezet om deze bekendmakingen te bevestigen, dan worden deze
constructies na 120 dagen vergunningsplichtig. Om een bekendmaking van vacature als tijdelijk te
aanzien, lijkt het bijgevolg aangewezen de maximale termijn vast te stellen op 120 dagen cfr. het
vrijstellingsbesluit.
M.b.t. oppervlakte en vormvereisten werd voorliggende vraag ook voorgelegd aan het agentschap
wegen en verkeer. Het agentschap aanziet dergelijke borden als “uithangborden” die specifiek
verwijzen naar het bedrijf zelf. Dergelijke borden moeten op privaat domein worden ingeplant. Het
agentschap hanteert een maximale oppervlakte van 5 m²/ bedrijf voor deze borden. Als bijkomende
voorwaarde wordt gesteld dat de borden niet storend mogen zijn en dat deze het verkeer niet
mogen afleiden noch hinderend mogen zijn voor het uitrijdend verkeer. Wanneer dergelijke
publiciteit via LED-schermen wordt aangevraagd, dan is steeds een omgevingsvergunning nodig,
ongeacht de duur van de publiciteit en zelfs als dit bord op privaat domein staat. Er is dan immers
sprake van bewegende beelden, en hierop zijn restricties van toepassing.
Om tot een uniforme regelgeving te komen voor het volledig grondgebied lijkt het aangewezen deze
normbepalingen van het agentschap te volgen.
De mogelijkheid tot het bekendmaken van vacatures wordt gecreëerd voor alle bedrijven gelegen op
grondgebied Ieper. Gelet de ruimtelijke context van deze bedrijven sterk kan verschillen (vb. ligging
in regionaal bedrijventerrein vs. ligging in woongebied) dient de inpasbaarheid van deze
bekendmakingen geval per geval te worden beoordeeld. De maximale oppervlakte zoals
beschreven kan worden beperkt indien dit wenselijk is voor de omgeving.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad het beleidskader m.b.t. het
bekendmaken van vacatures bij bedrijven als volgt goed te keuren:
Reglement m.b.t. het bekendmaken van vacatures bij bedrijven.
Definities
Art. 1
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities:
1. uithangbord: is ieder opschrift, aangebracht op een plaats om aan het publiek de handel, de
nijverheid of het beroep dat er wordt uitgeoefend te kenmerken en te doen kennen.
Het individualiseert het bedrijf waarop het aangebracht is en onderscheidt het van de
anderen (door de naam, embleem ...). Het uithangbord sluit dus alle publiciteit uit ten
voordele van derden, dit wil zeggen, in het voordeel van gelijk welke persoon, bedrijf of
firma die zijn bedrijvigheid elders uitoefent dan op de plaats waar het opschrift aangebracht
is.
2. reclame: is elk publicitair opschrift of embleem dat niet als uithangbord kan worden
beschouwd. Reclame wordt gevoerd ten voordele van een persoon, bedrijf of firma die niet
ter plaatse zijn bedrijvigheid uitoefent.
3. publiciteit: is de verzamelnaam voor alle vormen van uithangborden en reclame-opschriften.
4. bekendmaking vacature: Ieder opschrift dat als doel heeft het publiek in kennis te stellen
van openstaande vacatures. De invulling van de bekendmaking dient maximaal te worden
toegespitst op openstaande vacatures waarbij naam en logo van het bedrijf ondergeschikt
zijn aan deze vacatures.
5. Inbreuk: Iedere bekendmaking waarbij de voorwaarden van dit reglement niet worden
nageleefd. Het is bijgevolg mogelijk dat op één perceel meerdere inbreuken worden
vastgesteld die individueel kunnen beboet worden.
Toepassingsgebied
Art 2.
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op bekendmakingen van vacatures. De voorschriften
m.b.t. het voeren van publiciteit (Reglement tijdelijke publiciteit en de Bouwverordening op reclames,
uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen, aangebracht op vaste constructies van
toepassing) blijven hun bindende en verordenende kracht behouden.
Art 3.

41

Indien dit reglement strijdig is met de voorschriften van een geldend BPA, RUP of niet vervallen
verkaveling, dan geldt voor dit specifiek item de regelgeving van dit BPA, RUP of de verkaveling.
Voor items die niet in een BPA, RUP of niet-vervallen verkaveling zijn geregeld, gelden de
voorschriften van dit reglement wel.
De bepalingen opgenomen in dit reglement gelden onverminderd andere wetgeving. Indien dit
reglement inzake bepaalde materies niet overeenstemt met andere regelgeving, dan dient de
strengste norm nagevolgd.
Art 4.
De mogelijkheid tot het bekendmaken van vacatures wordt gecreëerd voor alle bedrijven gelegen op
grondgebied Ieper. De bekendmaking van vacatures voor een bedrijf kan enkel op het perceel/op de
percelen worden toegestaan waar het bedrijf of de firma zijn bedrijvigheid uitoefent. Gelet de
ruimtelijke context van deze bedrijven sterk kan verschillen (vb. ligging in regionaal bedrijventerrein
vs. ligging in woongebied) dient de inpasbaarheid van deze bekendmakingen geval per geval te
worden beoordeeld. De maximale oppervlakte zoals beschreven kan worden beperkt indien dit
wenselijk is voor de omgeving.
Art 5.
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op alle vanaf de openbare wegen waarneembare
bekendmakingen van vacatures. Met openbare wegen worden gelijkgesteld; de bevaarbare
waterlopen, de paden met openbare erfdienstbaarheden, de spoorwegen (het stationsgebouw en
perrons uitgesloten) en de autosnelwegen (A19).
Aanvragen / procedure
Art 6.
De in dit reglement voorgeschreven schriftelijke toelatingen voor het bekendmaken van vacatures
worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen, tenzij de wet of het decreet het
anders voorschrijft.
Art 7.
Bekendmakingen van vacatures dienen steeds aangevraagd te worden bij het College van
Burgemeester en Schepenen, AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.
De aanvraag dient minstens 3 weken vóór de plaatsing te gebeuren met vermelding van:
de naam en het adres van de aanvrager
de activiteit
de aard van het publiciteitsmiddel
een voorbeeld van het gevraagde, met de afmetingen, de afbeelding, de tekst of het schrijven
dat zal aangebracht worden
Bekendmakingen van vacatures kunnen enkel mits toelating is verkregen van het College van
Burgemeester en Schepenen, ook als er al een toelating of vergunning is van een andere
wegbeheerder.
Art 8.
Het bekomen van een toelating bij toepassing van dit reglement ontslaat de houder van de toelating
niet van de verplichting de eventueel vereiste andere toelatingen/ machtigingen/vergunningen aan te
vragen bij de bevoegde overheid.
Oprichtingsvoorwaarden
Art 9.
Bekendmaking van vacatures kan enkel worden toegestaan indien:
Voor deze bekendmaking toelating wordt verkregen van het College van Burgemeester en
Schepenen;
Deze bekendmaking voor een maximale termijn van 120 dagen per jaar op het eigen perceel
(privaat domein) wordt opgesteld en betrekking heeft op het bedrijf dat gevestigd is op dit perceel;
Deze bekendmaking beperkt is in oppervlakte tot 5 m²/ bedrijf;
Deze bekendmaking maximaal wordt toegespitst op openstaande vacatures waarbij naam en
logo van het bedrijf ondergeschikt zijn aan deze vacatures;
Deze bekendmaking niet storend mag zijn en dat deze het verkeer niet mag afleiden noch
hinderend mag zijn voor het uitrijdend verkeer;
Deze bekendmaking niet bestaat uit LED schermen/ bewegende beelden.
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Art 10.
Bekendmakingen van vacatures worden geweigerd indien:
de bekendmakingen niet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9;
de bekendmakingen om esthetische redenen onverantwoord zijn in relatie tot het gebouw of de
omgeving;
Onderhoud en veiligheid
Art 11.
De bekendmakingen moeten zorgvuldig onderhouden worden om de veiligheid en de reinheid te
verzekeren en om het fraai uitzicht van de omgeving te beschermen.
De constructie-onderdelen en de gedeelten van muren, gevels of zijgevels, die niet voor publiciteit
bestemd zijn, moeten eveneens zorgvuldig onderhouden worden.
Art 12.
De bekendmaking mag geen hinder veroorzaken voor de gebruikers van de openbare weg en het
uitzicht op de openbare weg.
De bekendmaking mag geen hinder veroorzaken voor de bewoners van de omliggende woningen.
Art 13.
De bekendmaking mag, noch door haar plaatsing, noch door haar vorm, de zichtbaarheid van de
wegenuitrusting zoals wegwijzers, straatnaamborden, huisnummers, verlichtingstoestellen alsmede
elk ander toestel van openbaar nut, hinderen.
De zichtbaarheid aan de kruispunten en de vrije ruimte ervan moeten worden gewaarborgd.
Art 14.
Geen enkel fosforescerend of ander middel of product mag de natuurlijke intensiteit van de
gebruikte kleuren door lichtweerkaatsing versterken.
Strafbepalingen
Art. 15
De burgemeester of zijn afgevaardigde, de agenten van de lokale politie en verbalisant ruimtelijke
ordening / gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur van de gemeente, zoals beschreven in art.
6.1.1. van de VCRO zijn volgens de hen toegewezen bevoegdheden belast met het toezicht en de
controle op de naleving van de bepalingen van dit reglement en de vaststelling van de
overtredingen.
Art. 16
Bij vaststelling, door de politie of een bevoegde ambtenaar van een overtreding van bovenstaande
bepalingen kan het verwijderen van de bekendmaking opgelegd worden.
Art. 17
Voor zover door wetten, decreten, besluiten en algemene of provinciale verordeningen geen andere
straffen voorzien zijn, worden de inbreuken op dit reglement bestraft met een administratieve
geldboete van 250 euro per inbreuk.
Slotbepalingen
Art. 18
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 19
Dit reglement wordt van kracht 5 dagen na de vereiste afkondiging door middel van aanplakbrief,
overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Art. 20
Het huidige reglement vervangt en heft alle vorige reglementen op die betrekking hebben op de in
huidig reglement behandelde bepalingen.
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TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
20.

Oprichting tijdelijke begeleidingscommissie bij de verwerking van de bevraging van de
Ieperlingen. (Punt van raadslid Desomer)

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
Feiten, context en informatie
Het bestuur schrijft in het bestuursakkoord veel belang te hechten aan betrokkenheid en dialoog.
We vragen hen dan ook transparant te communiceren. Wij zien recht op informatie als voorwaarde
om tot dialoog te komen.
Om transparantie te verzekeren stellen we voor dag er een begeleidingscommissie zal
samengesteld worden die de gemeenteraad zal informeren over de gedetailleerde resultaten en de
representativiteit van de gevoerde bevraging.
We stellen voor dat deze begeleidingscommissie samengesteld wordt door een vertegenwoordiger
van elke partij en het bevoegde lid van het schepencollege.
Daarnaast stellen we voor dat deze commissie de rapportering voorlegt aan de gemeenteraad op de
gemeenteraad van 3 juni 2019.

BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de raad
Artikel 1 : bij de verwerking van de stedelijke bevraging van februari - maart 2019 een
begeleidingscommissie op te richten samengesteld uit gemeenteraadsleden uit elke partij en het
bevoegde lid van het college. Deze begeleidingscommissie volgt de gedetailleerde resultaten op
met aandacht voor de representativiteit van Ieperse bevolking.
Artikel 2 : De rapportering van deze commissie voor te leggen aan de gemeenteraad van 3 juni
2019.

INTERPELLATIES
21.

Gedachtenwisseling herinrichting Boezinge dorp. (Interpellatie van raadslid Laurens)
Zoals iedereen nu ondertussen al weet of zou moeten weten staat de heraanleg van Boezinge op de
agenda. Een werk dat de vorige bestuursploeg op de rails zette en nu door de huidige meerderheid
uitgewerkt moet worden.
Inspraak en communicatie juichen we toe. Maar we uitten in de vorige gemeenteraad al onze
bedenkingen over de manier van informatieverspreiding en communiceren met de burger nav de
enquête ‘de grote bevraging’.
We waren dus op zijn minst op onze hoede bij de aankondiging van de infomarkt over de heraanleg
doortocht Boezinge.
Het startte met een valse noot. Enkel de mensen langs het traject werden uitgenodigd, andere
inwoners en zelfs de gemeenteraadsleden werden in eerste instantie vergeten. Na mijn mail naar
Mevrouw Talpe en Meneer Goudeseune kreeg de Raad alsnog een uitnodiging en werden via pers
en lokale handelaars alle inwoners van Boezinge uitgenodigd.
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De informatiemarkt dan. Samen met heel veel Boezingenaars trok ik daar vol verwachtingen naar
toe en dacht daar enkele ontwerp ideeën te zien. Dit stond toch zo op de uitnodiging. Maar van
ideeën was geen sprake. Enkel het afgekeurde ontwerp van de vorige bestuursploeg en veel foto’s
met evenveel kasseien hingen uit aan 1 infozuil. De tweede zuil was identiek aan de eerste.
Door deze manier van werken werd de infomarkt herleid naar een discussie voor of tegen kasseien
en dat was op zijn minst een gemiste kans. Inspraak werd die avond ook niet echt aanvaard. Meer
nog: het ontwerp met kasseien werd met hand en tand verdedigd door de aanwezigen in naam van
het stadsbestuur. Inbreng werd zelfs onbeschoft beantwoord. Mijn vraag om te onderzoeken of een
apart fietspad mogelijk was werd figuurlijk direct naar de prullenbak verwezen.
Na de vele reacties die we mochten ontvangen na de mislukte infomarkt hebben we besloten om
een bevraging te doen bij de inwoners, anoniem, geen rijksregisternummers of dergelijke. En ja, de
onze was misschien minder professioneel, maar de onze kost de burger geen cent en onze
facebook post is ook niet gesponsord.
Verder heeft onze manier van werken wel een juister beeld van wat Boezinge en haar inwoners
willen of niet willen.
* We bedeelden de Diksmuidseweg en haar zijstraten met onze enquête formulieren. Om een beeld
te krijgen van het traject, haalden we de formulieren van de Diksmuidseweg anoniem op met een
brievenbus en konden de andere mensen hun brief in onze persoonlijke bus deponeren.
* Deze manier van werken was een enorm succes. De maandag van ophaling lagen de enquête
formulieren klaar bij de mensen en liefst 75 % van de Diksmuidseweg konden we op deze manier
bereiken. Als dit geen juist beeld schetst dan weet ik het niet meer.
* Maar ook de inbreng van de zijstraten was meer dan behoorlijk en ook van daaruit kwamen mooie
ideeën naar voor.
* Al deze resultaten hebben we mee voor jullie en hopelijk gebruiken jullie deze inbreng bij het
ontwerp.
* Hier alvast de resultaten en enkele ideeën:
° 61% is tegen kasseien
° 13% is voor kasseien en het voorgestelde ontwerp
° 24% is voor een combinatie. Bvb kasseien op de parkeerplaatsen of nog een strookje voor de
kerk.
° 2% had geen mening.
Verder kwamen er veel ideeën terug.
° Snelheidremmers in Ravestraat.
° Trajectcontrole in het dorp.
° Een polyvalent Katspel die de activiteiten van de kermis, koers en rally niet hypothekeert.
° 30 km zone uitbreiden.
° Schoolstraat eenrichtingsverkeer en veilige schoolomgeving.
° Geen niveau verschillen.
° Genoeg Parkeerplaatsen en zeker bij de handelaars.
° Boezingestraat , Zonnebeekseweg en Capucienenstraat worden veel als voorbeeld gegeven.
° Onderhoud vriendelijk groen.
° Een apart tweerichting fietspad zoals aan het station. We zouden ook graag hebben dat je dit laat
onderzoeken.
° Niet meer nodig om zo een brede voetpaden te hebben.
° As verschuivingen.
We geven jullie met plezier onze documentatie en hopen dat jullie deze overwegingen zullen
meenemen in jullie ontwerp. Wij willen dus met plezier positief meewerken aan een resultaat voor
een tevreden Boezinge. Maar we hopen vooral dat jullie de beginnersfouten nu achter de rug
hebben en op een betere, meer professionele manier zullen communiceren met de burgers.

22.

Opwaarderen jumelage overeenkomsten. (Interpellatie van raadslid Six)
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De jumelageovereenkomsten werden grotendeels gemaakt in de jaren ’60, zeg maar in de vorige
eeuw…Sommigen zullen vandaag van mening zijn dat dergelijke overeenkomsten vergane glorie
zijn, anderen zullen er dan weer kansen in zien om onze stad met de vele toeristische troeven te
promoten.
Op de website van Stad Ieper las ik en ik citeer: “De tijdsgeest heeft zijn tol geëist en van de
jumelages zijn enkel nog sporadische contacten tussen gemeentebesturen en enkele verdienstelijke
initiatieven van de jumelagecellen overgebleven”.
Wij zouden graag voorstellen om deze initiatieven nieuw leven in te blazen en daar de nodige
kenbaarheid rond te geven.
Het verstevigen van de vriendschapsbanden met de zustersteden/gemeenten kan bijdragen tot het
realiseren van de intentie van deze meerderheid die in het bestuursakkoord schrijft dat het als
vredesstad wil samenwerken met andere steden en landen over de grenzen heen.
Wij hopen dat het bestuur bereid zal zijn om de vriendschapsbanden met de bestaande
zustersteden te versterken en daarvoor de nodige inspanningen zal doen.

23.

Een vraag vanuit de bewoners om een oplossing en totaalplan voor Brielen. (Interpellatie
van raadslid Sabels)
Tijdens de campagne en ook daarna hebben we steeds de focus gelegd op een politiek waarin de
inspraak van de Ieperling centraal staat. In het geval van deze interpellatie staan de Brielenaars
centraal. Ik deed namelijk – op vraag van enkele bewoners – enkele huisbezoeken en kwam tot de
constatatie dat er voor de verkiezingen heel wat beloftes werden gemaakt, maar deze tot nu toe nog
maar weinig gehoor krijgen. Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de bezorgde burgers.
We besloten dan ook direct aan de slag te gaan en namen contact op met het Agentschap Wegen
en Verkeer en ook met het bestuur. Van het Agentschap Wegen en Verkeer kregen we te horen dat
de weg geen prioritaire zaak is op dit moment, van de burgemeester dat het moeilijk was om meer
gedaan te krijgen dan de suggestiestroken die er nu zullen komen. Laat me daar toch even op
inpikken om vervolgens tot de besluitende vragen van deze interpellatie te komen:
1)
Fietssuggestiestroken op dit deel van de N8 en de fietsers dan als verkeersremmers
gebruiken is voor Groen geen optie. Het is een lapje voor het bloeden op één van de zwaarste
verkeersknelpunten van de gemeente. De 50.000 euro van hun beperkt budget dat er blijkbaar naar
verkeer in de Westhoek kan gaan, zouden ze beter elders investeren. In het verbeteren van de
kwaliteit van de weg bijvoorbeeld, alvast beter dan in een vals gevoel van veiligheid voor de fietsers.
2) Er moet volgens ons vooral een totaalaanpak komen waarbij we bepaalde slecht liggende
delen van de weg oplappen, waarbij er wordt gekozen voor echte maatregelen die de veiligheid van
de fietsers garanderen, extra snelheidscontroles en remmende maatregelen zoals vluchtheuvels of
andere remmende obstakels. Hier zou een trajectcontrole door de dorpskern alvast een stuk nuttiger
zijn dan op de A19.
3)
Dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit niet als een prioriteit ziet – staat letterlijk zo in de
mails die de inwoners krijgen – maakt de bewoners logischerwijs kwaad. Ik raad het stadsbestuur en
ook het AWV aan om eens langs te gaan bij de mensen. De mankementen aan de weg zorgen voor
wegzakkende tegels, een afbrokkelende veranda en het weegt daarnaast gewoon echt op de
mensen hun gemoedsrust. Deze interpellatie is hun voorlaatste stap, daarna volgt een
doorgedreven perscommunicatie en als laatste stap stellen ze het AWV gewoon in gebreke. Het valt
dus wel degelijk aan te raden om er een prioriteit van te maken.
4) Als de N8 geen sluitende oplossing krijgt, dan blijft elke maatregel een pleister op een open
wonde. Het vrachtverkeer blijft de verkeersveiligheid bemoeilijken. Ik vind het op dat vlak zeer
jammer dat er steeds rond de hete brij wordt gefietst, door de zwarte piet door te schuiven naar een
ander politiek niveau. Er is via inspraak een tracé gekozen waar de “Ring rond Brielen” deel van
was. We weten dat dit geen voorkeur van Open Ieper wegdraagt, maar zonder oplossing blijven
zitten is echt niet meer mogelijk. Open VLD zit op elk niveau in de meerderheid, het is duidelijk
dringend tijd om op elk niveau op dit pijnpunt te gaan drukken en beweging te krijgen in dit dossier.
Liever vandaag dan morgen, de Brielenaars verdienen dat. Brielen verdient beter.
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5) Dat Brielen een totaalaanpak nodig heeft maken andere wegen ook duidelijk. Het pad aan het
voetbalplein, de Drietorenweg waar een deel van de kasteelheer is en een deel niet en waar de
druk vanuit het bestuur groter moet worden, het sukkelstraatje waar nu veel commotie rond is en de
stad nu als bemiddelaar op gaat treden. Helaas blijkt dat de stad straks bemiddelaar zal worden
voor heel Brielen. De mensen verwachten actie en zullen de druk blijven opvoeren tot er iets gaat
gebeuren.
De vraag is vrij simpel. Het is duidelijk tijd om gehoor te geven aan deze bekommernissen en de
leefbaarheid en verkeersveiligheid in Brielen versneld te verbeteren. Het staat als één van de
punten in het bestuursakkoord en wij vragen dan ook om dit punt te verschuiven in de prioriteitenlijst
van het huidige bestuur.
Ziet het huidige bestuur het zitten om deze zaak naar voor te schuiven en de druk naar de
verschillende betrokken partijen op te voeren, zodat de veiligheid van de inwoners van Brielen kan
verhogen?

VRAGEN EN ANTWOORDEN
24.

Herwaardering wandelpad linkeroever kanaal Ieper Komen : stand van zaken. (Vraag van
raadslid Six)
Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus 2018 had ik al het voorstel gedaan om het
verloederde wandelpad op de linkeroever van het kanaal Ieper-Komen (tussen de Diksmuidseweg
en de Haiglaan) in ere te herstellen. Ter hoogte van het sas zou er in samenwerking met Stad Ieper
een loopweide voor honden gemaakt kunnen worden zodat er dan ook in het noordelijke gedeelte
van ’t stad een hondenweide is.
De toenmalige bevoegde Schepen had toen gezegd en ik citeer: “onze diensten hebben al contact
opgenomen met de verantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg voor onze regio. Wij zullen dus
onderzoeken op welke manier hier kan samengewerkt worden om dit wandelpad in de toekomst te
vrijwaren en te beheren”. Einde citaat.
In een antwoord op mijn schrijven naar de Vlaamse Waterweg kreeg ik van het afdelingshoofd
volgend antwoord en ik citeer: “De Vlaamse Waterweg is eventueel bereid om een vergunning te
verlenen aan de Stad Ieper waarin toelating gegeven wordt voor de aanleg van het pad en waarin
specifieke voorwaarden opgelegd worden m.b.t. het onderhoud ervan”. Einde citaat.
Nu had ik graag geweten in hoeverre de nieuwe schepen het voorstel genegen is en in hoeverre het
destijds beloofde onderzoek effectief is opgestart en wat de stand van zaken is.

25.

Herinrichting Dikkebusseweg. (Vraag van raadslid Durnez)
3 april krijgen we als buurtbewoner eindelijk de mogelijkheid om de ontwerpplannen van onze straat
te zien. Het waren drie lange maanden van wachten. Helaas lazen we op de uitnodiging
“informatiemarkt”… dus geen overlegmoment, geen inspraakronde, geen ideeënmarkt.
Geïnformeerd worden en je kan ook vragen stellen aan het studiebureau en aan de betrokken
diensten…
Wordt er nadien nog een traject voorzien waarbij er wel inspraak mogelijk is? Is het stadsbestuur
bereid om het nog voor de buurt op te nemen en de vele bezorgdheden mee te nemen naar een
nieuw overleg met het Gewest want we weten dat dit een gewestweg betreft?
Daarnaast hebben we nu al inhoudelijke vragen bij de plannen. Er is een grote bezorgdheid over de
veiligheid van de vele gebruikers. Zal er nog sneller gereden worden? Want de straat wordt nog
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rechter, nl 1 rechte baan van aan de bocht van de Omloopstraat tot aan het station, er komen
minder ‘vertragingselementen’ zoals de diepe putten die er nu zijn, of de versmalling door het
parkeren in het stuk net over de Vier Koningen.
We vragen antwoorden op de verkeersonveiligheid, de snelheid die niet gepast is voor het drukke
verkeer ( de applaus-actie van de Fietsersbond maakte dit ook opnieuw duidelijk), de ontbrekende
en/of veilige oversteekplaatsen…
Maar we vragen ook om een alternatief te bekijken voor fietsers / voetgangers. Er zou een fietspad
kunnen aangelegd worden parallel aan de straat. Wanneer je van Dikkebus komt zou je dan niet op
de straat maar aan de achterkant van de huizen fietsen tot in de Pannenhuisstraat. Van daaruit kan
je via de Technische dienst het fiets – en wandelpad verder trekken tot aan de Vaart. En in de
toekomst hopelijk helemaal tot aan de Spie en zo met een fietserstunnel onder de binnenring. Op
die manier krijg je zeker niet de kortste weg voor de fietser, maar wel een veilige en aangename
weg. Het is een kiezen voor de toekomst. We vragen dan ook om dit mee te nemen in jullie
mobiliteitsplan.
We vragen deze piste te onderzoeken en krijgen hier graag een antwoord op voor de zomer, in
voorbereiding van het meerjarenplan.

26.

Muziek in de winkelstraten en betaling Sabam. (Vraag van raadslid De Groote)
We konden in het Nieuwsblad van 14 maart 2019 een artikel lezen betreffende de Menenstraat en
de plannen van schepen Desmadryl om deze straat zeven weken verkeersvrij te maken . Gezien ik
reeds in vorige zitting een aantal suggesties betreffende de Menenstraat in deze raad heb aan bod
gebracht heb ik het artikel met veel belangstelling gelezen.
Groot was mijn verbazing toen ik las dat de schepen verklaarde dat er opnieuw muziek zou
gespeeld worden door de boxen, en dat dit (ik citeer) “al een hele tijd geleden is, omdat het vorig
bestuur Sabam niet wou betalen”. Gezien dit iets is dat ik voor het eerst hoor wil ik wat meer uitleg.
Ik heb volgende vragen bij deze uitspraak:
Waar heeft de schepen deze informatie vandaan?
Werd deze bewering afgetoetst met de Dienst Lokale Economie en zo ja, wat was het
antwoord van de dienst?
Wat zal er nu veranderen betreffende Sabam tegenover de regeling in de vorige jaren?
Blijft de schepen drie weken na zijn uitspraak nog altijd achter deze bewering staan?

27.

Aanleg fietsstraat. (Vraag van raadslid Billiau)
De fietsersbond voerde vandaag een ludieke actie met de vraag naar snelle actie voor het
uitbouwen van een fietsvriendelijk beleid in Ieper, zodat verkiezingsbeloftes geen loze woorden
blijven.
In het programma van Groen Ieper werd uitdrukkelijk gepleit voor een fietsvriendelijk Ieper, met
autoluwe binnenstad en voorrang voor de kwetsbare weggebruiker. In het geval van de fietser in de
binnenstad, via fietsstraten. De fietsersbond denkt hierbij aan de as Menenstraat - Grote Markt
(Oost-West), Groen Ieper denkt aan de as Boomgaardstraat - Dehaernestraat (Noord-Zuid). De
perfecte aanvulling.
Daar de Boomgaardstraat n.a.v. de gesplitste riolering volledig zal worden opengelegd, lijkt het ons
urgent om doordacht te werk te gaan bij de heraanleg. Groen Ieper vatte de koe bij de horens, en
gaf landschapsarchitect in spé Alexander Snick de opdracht om een uitgekiend plan uit te werken
voor het onderdeel Boomgaardstraat. Het sluit aan bij de historische look en feel van de straat, zorgt
voor de aanwezigheid van functioneel groen, houdt rekening met de hippe buurt die de
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Boomgaardstraat nu is en volgens dit plan kan de straat ook in die richting verder evolueren. Auto’s
worden niet geweerd uit de straat, wel wordt doorgaand verkeer ontraden. Parkeerplaatsen voor
bewoners blijven behouden. De Dehaernestraat kan eventueel verder in deze stijl worden ingericht.
De details van het plan vindt u in bijlage, wat wel/wat niet mogelijk is en waarom. Er zijn ook foto’s
en een animatie bezorgd.
Vraag:
Volgens punt 99 in het bestuursakkoord wil de stad inzetten op een fietsvriendelijk beleid, dat het
gebruik van de fiets bevordert en tegelijk de veiligheid van het fietsgebruik vergroot. Waar nodig
zouden ook fietsstraten worden ingevoerd. Volgens ons is het in de binnenstad nodig om fietsstraten
in te voeren, liever vandaag dan morgen.
1. De as Boomgaardstraat-Dehaernestraat als fietsstraat aanleggen. → Gaat de meerderheid
hierin mee en nemen jullie dit op in het dringende mobiliteitsplan?
2. Kunnen jullie zich vinden in de aanleg in de stijl van dit uitgewerkte plan?

28.

Straatlicht Voormezele. (Vraag van raadslid Knockaert)
Straten die goed verlicht zijn, dragen bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel.
Bewoners kunnen daar telefonisch melding doen van een defecte lamp zodat deze zo snel mogelijk
vervangen kan worden.
Nu is er een bewoner uit de Snt-Elooisweg te Voormezele die 14 dagen voor Kerstmis melding had
gedaan van een defect ter hoogte van huisnummer 60. Omdat daar geen gevolg werd aan gegeven,
werd er nog eens gebeld, en nog eens, en nog eens….Tot op heden, 25 maart, werd de lamp nog
niet vervangen.
Nu zijn wij zo vrij om te vragen of men vanuit ’t stad bereid is om eens na te vragen waarom het
vervangen van de lamp zo lang moet duren.

MEDEDELINGEN
29.

Mededelingen
Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.

De voorzitter sluit de vergadering om … uur.
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Ann-Sophie Himpe

