GEMEENTERAAD
notulen
Zitting van 23 november 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter
Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
Marc Wackenier, Philip Ameloot, Gerda Butaye-Butaye, Marnik
Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck,
Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe,
Herman Rombaut, gemeenteraadsleden
Wouter Accou, secretaris
Bart Coppein, gemeenteraadslid

OPENBAAR
ORGANISATIE
1. Motie omtrent het vervoersaanbod van de Lijn in Alveringem in het algemeen en
belbusregeling in het bijzonder.
Voorwerp en motivering
Vanaf 1 juli 2017 heeft De Lijn de werking van het reservatiesysteem van de belbus
aangepast en is overgegaan naar het gebruik van het COVER programma. Het nieuwe
reservatiesysteem zoekt op basis van het volledig aanbod van De Lijn naar de meest
passende oplossing voor de vraag van de reiziger. Dat is niet altijd de belbus. Afhankelijk
van de verplaatsing die de gebruiker wilt maken, kan hij een belbus reserveren, maar hij kan
ook doorverwezen worden naar een vaste lijn, een combinatie van belbus en vaste lijn of
zelfs een combinatie met de trein. Het uitgangspunt dat de lijn hierbij hanteert is dat de
oplossingen met een vaste lijn of combinatie vaste lijn & belbus voorrang krijgen en dit
binnen een tijdsspanne van 45 minuten voor en na tijdstip van gevraagde verplaatsing.
Daarnaast is het zo dat de eerste reservering het traject bepaalt.
Ondertussen is dit systeem geïmplementeerd en blijkt dat het nieuwe systeem in veel
gevallen geleid heeft tot een verslechtering van het openbaar vervoer via de belbus. Er
werden
een
aantal
concrete
klachten
ontvangen:
Leerlingen geraken met de belbus niet meer binnen een aanvaardbare tijdsspanne naar de
middelbare scholen en of moeten heel veel tijd verliezen bij het wachten op de vaste lijn die
aangeduid is als onderdeel van hun traject, bejaarde gebruikers worden verwezen naar
voorstellen met overstap en haken af voor de verplaatsing omdat het overstappen en
wachten op aansluiting voor hen fysiek te belastend is…. Bijkomend blijkt ook dat de belbus
heel vaak rijdt voor 1 passagier, zelfs al is er een vervoersvraag op hetzelfde traject maar
met een beperkt tijdsverschil, juist door het principe dat de eerste reservatie het traject
bepaalt. Hierdoor kan uiteraard een tekort aan voertuigen ontstaan om in te gaan op de
vraag van de gebruikers.
Daarnaast blijkt ook dat het reservatiesysteem klantonvriendelijker is geworden: lange
wachttijden bij de telefonische reservatie, wijzigingen van vertrektijd worden via mail
doorgegeven op tijdstip dat gebruiker al vertrokken is naar vertrekplaats, er kwam zelfs een
klacht binnen van een belbus die door de centrale afgebeld werd.

De belbusgebruikers hebben dus moeten ondervinden dat het vroegere systeem -dat voor
hen een werkbaar aanbod bood op hun vervoersvraag- werd afgeschaft en vervangen werd
door een nieuw systeem dat echter onvoldoende antwoordt op hun vervoersvragen.
Het is voor het gemeentebestuur dan ook onaanvaardbaar dat door het introduceren van een
nieuw reservatiesysteem voor de belbus in de feiten het aanbod van aanvullend vervoer
sterk werd ingeperkt.
Als antwoord kregen we dat de Westhoek het laatste gebied is waar COVER uitgerold is.
Dergelijke antwoorden gaan voorbij aan de probleemstelling en negeren die zelfs volledig.
Ondertussen zijn ook de besprekingen bezig binnen de vervoerregioraad over een mogelijk
vervoer op maat. Dit vervoer op maat kan maar slagen ais een goede aanvulling van het
aanvullend net en het kernnet op voorwaarde dat een voldoende structureel aanbod van
buslijnen wordt voorzien. Het gemeentebestuur hoopt dan ook dat een goed aanbod in kader
van kernnet en/of aanvullend en functioneel net voorzien wordt, nu en in de toekomst.
Daarbij gaat het niet alleen over de frequentie maar evenzeer over de capaciteit van de
ingezette voertuigen. Meermaals reeds kwamen klachten binnen van leerlingen die in
Veurne na het verlaten van het middelbaar onderwijs achtergelaten werden omdat de bus vol
was.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De Lijn en bij uitbreiding het bevoegd Ministerie wordt met de grootste aandrang gevraagd
om de garantie op mobiliteit van inwoners in landelijke gebieden blijvend te verzekeren door
ook in deze gebieden te blijven streven naar een voldoende openbaar vervoersaanbod.
Hierbij vragen we specifiek het belbus reserveringsprogramma COVER aan te passen aan
de specifieke situatie van onze landelijke regio. Ook dat is vervoer op maat !
De huidige werking van de belbus dient op korte termijn opnieuw aangepast te worden op
maat van de gebruikers in de landelijke gebieden van de Westhoek. Hiermee kan niet
gewacht worden tot het vervoer op maat van de Lijn overgeheveld is naar de vervoerregio.
Daarnaast blijft een goede basisstructuur van openbaar vervoer belangrijk als basis voor de
toekomstige uitwerking van vervoer op maat.
Deze motie zal overgemaakt worden aan de Lijn, de werkgroep vervoerregio Westhoek,
vervoerregioraad Westhoek, westhoekoverleg en de Vlaamse minister bevoegd voor
mobiliteit.
FINANCIËN
2. Kennisname budget 2018 Politiezone Spoorkin en goedkeuring politiedotatie 2018
door de gemeente aan de Politiezone Spoorkin (Alveringem - Lo-Reninge - Veurne).
Voorwerp en motivering
De politiebegroting 2018 van de zone Spoorkin omvattende de gemeenten Veurne –
Alveringem – Lo-Reninge werd in het politiecollege aanvaard en in de politieraadzitting van
21 november 2017 goedgekeurd.
Bij de opmaak van de politiebegroting 2018 werd rekening gehouden met de verdeelsleutel
zoals bepaald in het K.B. van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone.

Op de politiebegroting 2018 een overdracht ingeschreven staat waarvan de gemeente
Alveringem 18,62% dient te dragen zijnde een bedrag van € 310.150, rekening houdende
met de afgesproken stijging van 2%.
Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder art. 40, derde en zesde lid en art. 71, eerste lid.
Het K.B. van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeente politiezone.
De Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones.
De M.O. BA 2001/13 dd. 07.09.2001 inzake het administratief toezicht , het specifiek en het
gewoon toezicht op de nieuwe lokale politie in een- en meergemeentezones.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Art. 42, 151,153, 176 en 253§1-4°van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad neemt kennis van het budget 2018 van de Politiezone Spoorkin. De bijdrage van de
gemeente Alveringem, zoals ingeschreven in de politiebegroting 2018, € 310.150,00, wordt
goedgekeurd en aan de politiezone Spoorkin, zone Veurne – Alveringem – Lo-Reninge
toegekend.
Het krediet is voorzien onder registratiesleutel 0400/64940000.
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg aan de heer Gouverneur der Provincie, aan
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de betrokken politiezone worden
overgemaakt.
PERSONEEL
3. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling.
Voorwerp en motivering
Door artikel 3, 2° van het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005 (….), BS 28 juni 2016 is de bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking
tot (onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen
exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het college van
burgemeester en schepenen.
De personeelsformatie zal met toepassing van de artikelen 12 en 72 van het Decreet van 3
juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (….), BS 28 juni 2016 op
termijn geschrapt worden zodra de Vlaamse regering dit heeft vastgesteld.
Gelet op deze delegatiemogelijkheden en het feit dat interne organisatie en
rechtspositieregeling interne aangelegenheden betreffen die zich eerder situeren op het
operationele niveau, wordt een delegatie voorgesteld van de bevoegdheid voor de
vaststelling van het organogram, rechtspositieregeling en personeelsformatie aan het college
van burgemeester en schepenen.
Bij deze delegatiemogelijkheden is het aangewezen om in rapportering aan de raad te
voorzien, zodat raadsleden hun controlerecht kunnen uitoefenen.

Regelgeving
Artikel 43 §1, artikel 57 §2 van het Gemeentedecreet (rechtspositieregeling).
Artikel 43 §1, artikel 57 §2 en artikel 75 van het Gemeentedecreet (organogram).
Artikel 43 §1, artikel 57 §2 en artikel 103 van het Gemeentedecreet (personeelsformatie).
Artikel 12 en artikel 72 van het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (….), BS 28 juni 2016. (personeelsformatie)
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd
rechtspositieregeling. Deze beslissing gaat in vanaf 01.12.2017

voor

de

lokale

Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de
gemeenteraad.
Met ingang vanaf 01.12.2017 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd
voor het organogram. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te beslissen
wie in het managementteam zetelt, binnen de grenzen van artikel 96 van het
Gemeentedecreet.
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de
gemeenteraad.
Met ingang vanaf 01.12.2017 wordt het college van burgemeester en schepenen bevoegd
voor de personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het college bevoegd wordt om te
beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft van
zodra de personeelsformatie facultatief wordt.
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de
gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over het organogram niet
verder delegeren.
Het college van burgemeester en schepenen
personeelsformatie niet verder delegeren.

kan

de

bevoegdheid

over

de

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Buitengewone algemene vergadering WVI op 21 december 2017 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger.
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven dd. 20 oktober 2017 van de WVI houdende uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 om 18u30 in De Klokkenput,
Bruggestraat 104A 8480 Eernegem (Ichtegem), en houdende het verzoek tot het innemen
van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende
punten inzake:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek

4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en
Mathijs Goderis (Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe
(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys
(Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De Raad verklaart zich akkoord met de dagorde van de buitengewone algemene
vergadering van de WVI op 21 december 2017 met voorkomende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en
Mathijs Goderis (Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe
(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys
(Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering
van de WVI van 21 december 2017 om 18u30, waarvoor een beslissing moet genomen
worden, goed te keuren.
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de WVI.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de WVI.
5. Bijzondere algemene vergadering WVI op 21 december 2017 - Aanduiding
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Voorwerp en motivering

De gemeente is voor diverse doeleinden aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale
voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand (WVI) cvba.
Het aangetekend schrijven dd. 20 oktober 2017 van de WVI te Brugge houdende uitnodiging
tot haar buitengewone algemene vergadering op 21 december 2017 om 18.30 u. in De
Klokkenput, Bruggestraat 104A, 8480 Eernegem (Ichtegem).
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten ter zake.
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze post voorgedragen:
❒ als vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Martine Desmedt - Huyghe
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Philip Ameloot
- namens de fractie N-VA: Nihil
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke
- namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT OVER tot de geheime stemmingen voor het aanstellen van een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in deze vereniging, volgens de procedure zoals bepaald in art. 33 1e tot 3e
lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 14 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Martine Desmedt - Huyghe 8 stemmen
en Philip Ameloot 5 stemmen, er zijn geen blanco, 1 ongeldige en geen neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 9
stemmen en Marnik Vandenbroucke 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen
stemmen.
Regelgeving
Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1e en 3e alinea, waarin
bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadbesluit dienen aan te wijzen uit haar
leden en dat art. 44 3e alinea thans bepaald dat enkel de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales dd. 8
maart 2002 betreffende deze materie.
Art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Besluit

Martine Desmedt - Huyghe, geboren te Diksmuide op 11 juli 1954, wonende te 8691
Alveringem, Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de WVI op 21 december 2017.
Dirk Vermeulen, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de WVI op 21 december 2017.
Een afschrift van dit besluit bezorgen aan de WVI.
EREDIENSTEN
6. Budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Mildreda Izenberge.
Voorwerp en motivering
Het indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie Alveringem op het
gemeentebestuur van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek St.-Mildreda Izenberge,
goedgekeurd in de zitting van de kerkraad dd. 28 oktober 2017, met het oog op voorlegging
voor goedkeuring aan de gemeenteraad.
De bijgevoegde begeleidende nota’s waarin de redenen van de budgetwijziging wordt
toegelicht.
Regelgeving
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.
inzonderheid artikel 23 1e lid.
De omzendbrief BB. 2013/01 dd. 1 maart 2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Ons besluit dd. 24 oktober 2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van alle
kerkfabrieken, dd. 25 september 2015 houdende goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 en ons besluit van 22 juni 2017.
Ons besluit dd. 22 juni 2017 houdende aktename budgetwijziging 2017.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt akte van de wijziging van het budget 2017 van de kerkfabriek SintMildreda Izenberge.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan het betrokken kerkbestuur, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
7. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- Tonnagebeperking Leisele.

Voorwerp en motivering
Door de onduidelijke situatie voor vrachtwagens in het centrum van Leisele en het stijgend
vrachtvervoer op de kleinere wegen dient er een aanpassing van het verkeersreglement te
gebeuren.
Naar aanleiding van het verslag van de wijkagent Dirk D’Ooghe dienen de volgende
aanpassingen in het algemeen reglement te gebeuren.
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 08
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30
december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in bijzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989,
20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29.07.1991
bestuurshandelingen.

houdende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

de

Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24/03/2016, aangepast in de gemeenteraad
van 29 september 2016 en 31 mei 2017.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor bestuurders van voertuigen,
uitgezonderd plaatselijk verkeer of landbouwvoertuigen, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan het aangeduide.
Artikel 13.3 wordt aangepast in het reglement (deelgemeente Leisele)
Veurnestraat: vanaf
Max 10 ton wordt max 3.5 Ton
Max 10 ton wordt max 3.5 Ton

kruispunt

Stationsplein

Leiseledorp:

tot

aan

kruispunt

Lostraat:
volledig:

Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C21 met vermelding
van de tonnenmaat, aangevuld met een onderbord waarop vermeld is ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen’.
8. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- Versmallingen in de Oude Fortemstraat.

Voorwerp en motivering
De Oude Fortemstraat is een gemeenteweg en is enkel toegelaten voor plaatselijk verkeer.
Deze weg wordt gebruikt als sluipweg. Met het nemen van de maatregel worden de mensen
ontmoedigd om deze weg te nemen.
Het inkomende verkeer heeft voorrang om eventuele conflicten te vermijden langs de
gewestweg en in de Oerenstraat.
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30
december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, in bijzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989,
20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016 en 31 mei 2017.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Op onderstaande plaatsen is een wegversmalling aangebracht
Artikel 2.3 bis wordt bijgevoegd aan het reglement (deelgemeente Alveringem)
- Oude Fortemstraat: Ter hoogte van het kruispunt met de Oerenstraat
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer dat inrijd in de
Oude Fortemstraat voorrang heeft op het verkeer dat de Oerenstraat in dient te rijden.
- Oude Fortemstraat: Ter hoogte van het kruispunt met het Dorp
Op deze plaats wordt een wegversmalling aangebracht waarbij het verkeer dat inrijdt in de
Oude Fortemstraat voorrang heeft op het verkeer dat het Dorp in dient te rijden.
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 – B21
betreffende de voorrang en de verkeersborden A7a betreffende de versmalling van de weg.
OMGEVING

GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
9. Vaststelling reglement over de toewijzing van 15 garages te bouwen in Beveren Bergenstraat
Voorwerp en motivering
Het gemeentebestuur besliste om 15 garages te bouwen in Beveren aan de Ijzer Berenstraat.
Het gemeentebestuur wil een reglement opstellen om de garages toe te wijzen aan de
kandidaat kopers.
Regelgeving
Gelet op artikel 42 § 1 en 3 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad legt het reglement als volgt vast:
1. Voor de verkoop van de garages komen de bewoners van de Bergenstraat en Kleine SintOmaarsstraat, tussende Dode Ijzer en woning nr. 67 prioritair in aanmerking.
2. Prioriteit voor personen die nog niet beschikken over een garage in de betreffende straat.
3. Geen mogelijkheid om meer dan één garage aan te kopen.
4. De toewijzing gebeurt in volgorde van aanvraag.
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