Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 25 september 2014
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en DHONDT Germain, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, ALBRECHT Johan, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda,
VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, , HEUGHEBAERT-GHEERAERT
Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom en DESMEDT-HUYGHE Martine, Raadsleden;
VERSCHAVE Hendrik, Secretaris;
Verontschuldigd : Mevr. GODDERIS-T’JONCK Danielle
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 17
september 2014 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 uur
Bij de aanvang van de zitting neemt de Raad, op verzoek van de VoorzitterBurgemeester, één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de heer André DELANCKER,
gewezen gemeente- en OCMW raadslid van de gemeente Alveringem.
PUNT 1 : WIJZIGING VAN HET AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE GEMEENTEWEGEN –
TONNAGEBEPERKING GEDEELTE IZENBERGE- EN BEVERENSTRAAT
Gelet op 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;
Gelet op 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 ;
Gelet op 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 ;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet;

Gelet op ons besluit dd 01/07/2009 houdende de vaststelling van het algemeen
aanvullend verkeersreglement voor de gemeentewegen, gewijzigd bij besluit van
24/09/2009; gewijzigd bij besluit van 30/09/2010; gewijzigd bij besluit dd 25/11/2010;
gewijzigd bij besluit dd 28/04/2011; gewijzigd bij besluit dd 26/05/2011; gewijzigd bij besluit
dd 29/09/2011; gewijzigd bij besluit dd 30/08/2012; gewijzigd bij besluit dd 27/12/2012;
gewijzigd bij besluit dd 24/01/2013; gewijzigd bij besluit dd 26/06/2013; gewijzigd bij besluit
dd 26/12/2013; gewijzigd bij besluiten dd. 27/02/2014;
Overwegende dat het wenselijk is het zwaar vervoer te weren uit de dorpskom van
Leisele gezien de smalle doorgang op het kruispunt Izenberge-/Beverenstraat;
Gelet op het feit dat het vernieuwen aan de Kerselaarstraat met het voorzien in
uitwijkstroken is voltooid zodat hierdoor een valabel alternatief voorhanden is om aan
voornoemde situatie te verhelpen;
Gehoord het voorstel van de Burgemeester-voorzitter om het ontwerp reglement aan te
vullen met een bijkomend bord ter hoogte van het kruispunt Izenbergestraat Stationsplein om
het zwaar verkeer, komende vanuit te richting Houtem eveneens via de Kerselaarstraat te
leiden;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Bij Artikel 14.3 van het besluit van 1 juli 2009 toegevoegd :

Deelgemeente Leisele :
 Izenbergestraat vanaf het kruispunt met de Kerselaarstraat tot Leiseledorp
 Beverenstraat vanaf het kruispunt met de Kerselaarstraat tot Leiseledorp
Art. 2. De toegang tot bovenstaande wegen is verboden voor de bestuurders van de
voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, waarvan het gewicht in beladen toestand
hoger is dan het aangeduide (5 ton)
Art. 3. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C21, met opschrift
5 ton en met een onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Deze borden zullen geplaatst worden op de volgende kruispunten :
- Izenbergestraat – Kerselaarstraat (richting centrum)
- Izenbergestraat – Stationsplein (richting centrum)
- Beverenstraat – Kerselaarstraat (richting centrum)
Art. 4. Onderhavig reglement zal ter goedkeuring aan de Vlaams Minister van Mobiliteit te
Brussel worden voorgelegd en voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
Deputatie van de Provincie, de Heer Voorzitter van de Rechtbank van West
Vlaanderen en aan de Heer Politierechter afdeling Veurne.
PUNT 2 : GOEDKEURING AKTEN AANKOOP GROND EN PACHTBEEINDIGING VOOR
AANLEG VAN EEN PARKEERSTROOK AAN DE KERKSTRAAT TE HOOGSTADE.
Overwegende dat het bestuur een parkeerstrook wenst te realiseren langs de Eikhoek te
Hoogstade en hiervoor een gedeelte private gronden dient te worden verworven;
Gelet op het thans voorgelegde schrijven van het Aankoopcomité te Brugge dd.
27.08.2014 met bijhorende verleden akten aankoop en pachtbeëindiging inzake verwerving

van gezegde gronden te Alveringem, 2e Afdeling Voorheen Hoogstade, wegens de
noodzakelijkheid voor de aanleg van een parkeerstrook aan de Eikhoek (verlengde van de
Kerkstraat) te Hoogstade;
Overwegende dat het meer in het bijzonder gaat over de percelen gekend Alveringem, 2de
Afdeling Voorheen Hoogstade :
1-een deel grond met opstanden met een oppervlakte volgens opmeting van 1a 66ca, te
nemen uit een perceel thans of vroeger gekadastreerd als bouwland, gelegen Oosthoek,
Sectie B nummer 313A met een totale oppervlakte volgens kadaster van 1ha 60a 80ca,
zoals aangeduid als lot 1 op het opmetingsplan met nummer 13157, opgemaakt door
landmeter-expert Jan Maes te Alveringem op 13 november 2013. Dit plan werd geregistreerd
in de databank van de afbakeningsplans van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie met referentienummer 38011/10039. Eigendom van mevrouw
Barones SNOY Viviane, geboren te Ukkel op 07.11.1929, wonende te 3090 Overijse,
Kastanjedreef 6 en verpacht aan hierna vermelde echtgenoten Jo MAEYAERTQUAGHEBEUR Inge.
2-een deel grond met opstanden met een oppervlakte volgens opmeting van 6ca, te
nemen uit een perceel thans of vroeger gekadastreerd als bouwland, gelegen Oosthoek,
Sectie B nummer 307B met een totale oppervlakte volgens kadaster van 81a 59ca, zoals
aangeduid als lot 2 van voormeld opmetingsplan. Eigendom van de heer MAEYAERT Jo,
geboren te Veurne op 17.03.1972 en zijn echtgenote Mevrouw QUAGHEBEUR Inge,
geboren te Poperinge op 15.02.1976, samen wonende te Alveringem, Hoogstadestraat 17
en gebruikt door henzelf.
Gelet dat de akten aankoop verleden werden op 25 en 26 augustus 2014 onder
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad en het feit dat deze
beslissing geen deel uitmaakt van een schorsing of vernietiging door de toezichthoudende
overheid binnen de wettelijke termijn;
Gelet dat voor de verwerving van deze gronden de totale verkoopprijzen werden
vastgesteld op respectievelijk € 2.490,00 en € 90,00 en deze prijzen het pro-rata van de
onroerende voorheffing met betrekking tot het restant van het lopende jaar omvatten en deze
bedragen moeten voldaan worden binnen de drie maanden vanaf de vervulling van de
voorwaarde;
Gelet tevens op de voorgelegde akte pachtbeëindiging betreffende het hierboven
vermelde perceel beschreven onder 1-, verleden op 26.08.2014 onder opschortende
voorwaarde van het verwerven van het goed door de gemeente binnen de zes maanden
vanaf datum akte aankoop, en op voorwaarde dat de echtgenoten Jo Maeyaert-Quaghebeur
Inge, op datum van de verwerving van het goed nog steeds diezelfde hoedanigheid hebben
als huurders;
Overwegende dat voor de ophouding van het gebruik van genoemd goed, door de
gemeente aan de pachters, een som van € 125,00 dient betaald te worden in welke prijs
begrepen alle welkdanige vergoedingen toekomende aan de bezetter, en deze prijs
betaalbaar is binnen de drie maanden vanaf de vervulling van de opschortende voorwaarde;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 156 en 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad keurt de hieraan gehechte verleden akten aankoop en pachtbeëindiging
zoals opgemaakt door het Aankoopcomité te Brugge, voor het verwerven van hierna
omschreven goederen gelegen Oosthoek te Alveringem (2ste Afdeling-Hoogstade),
goed.
Art. 2. De Raad gaat akkoord met bovenomschreven verwerving via aankoop jegens :
-Weledele Mevrouw Barones SNOY Viviane Louise, geboren te Ukkel op zeven
november negentienhonderd negenentwintig, ongehuwd, wonende te 3090 Overijse,
Kastanjedreef 63, van een deel grond met opstanden met een oppervlakte volgens
opmeting van 1a 66ca, te nemen uit een perceel thans of vroeger gekadastreerd als
bouwland, gelegen Oosthoek Sectie B nummer 313A, met een totale oppervlakte
volgens kadaster van 1ha 60a 80ca te Alveringem (2e Afd.-Voorheen Hoogstade)
voor de som van € 2.490,00, te voldoen onder de hiervoor gestelde voorwaarden, en
-De Heer MAEYAERT Jo Adrien, geboren te Veurne op
zeventien maart
negentienhonderd tweeënzeventig, en zijn echtgenote Mevrouw QUAGHEBEUR Inge
Maria, geboren te Poperinge op vijftien februari negentienhonderd zesenzeventig,
samen wonende te 8690 Alveringem, Hoogstadestraat 17, van een deel grond met
opstanden met een oppervlakte volgens opmeting van 6ca, te nemen uit een perceel
thans of vroeger gekadastreerd als bouwland, gelegen Oosthoek Sectie B nummer
307 B met een totale oppervlakte volgens kadaster van 81a 59ca te Alveringem (2e
Afdeling-Voorheen Hoogstade) voor de som van € 90,00, te voldoen onder de
hiervoor gestelde voorwaarden.
Art. 3. De Raad gaat eveneens akkoord met bovenomschreven pachtvergoeding aan de
echtgenoten Jo MAEYAERT-QUAGHEBEUR Inge, pachters van hierboven
beschreven goed eigendom van Mevrouw Barones Viviane Snoy, ten bedrage van €
125,00.
Art. 4. De aankoop van deze percelen grond geschiedt om reden van openbaar nut, en
meer in het bijzonder voor de aanleg van een parkeerstrook in de Eikhoek te
Hoogstade-Alveringem.
Art. 5. Alle kosten van deze aankoopakten en pachtbeëindiging zijn voor rekening van de
kopende partij, zijnde de gemeente.
Art.6. De hypotheekbewaarder wordt ontslaan van de verplichting inschrijving van
ambtswege te nemen bij de overschrijving van de akten aankoop.
Art. 7. De nodige kredieten voor het bekostigen van deze aankopen zullen in eerstvolgende
begrotingswijziging worden voorzien.
Art. 8. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering van
dit besluit belast.
Art. 9. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan het
Aankoopcomité te Brugge en bij de bundel worden gevoegd.
PUNT 3 : GOEDKEURING WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN DE
KERKFABRIEKEN SINT-AUDOMARUS TE ALVERINGEM, SINT-AUDOMARUS TE
BEVEREN AAN DE IJZER EN SINT-MARTINUS TE LEISELE.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.
inzonderheid de artikels 13, 15 en 16 2e lid;
Gelet op de omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op ons besluit dd. 24.10.2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en
aktename budget 2014 van onder andere de kerkfabrieken St.- Audomarus te Alveringem,
St.-Audomarus te Beveren aan de IJzer en St.-Martinus te Leisele;
Gelet op het gecoördineerd indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem, bij schrijven van 10.08.2014 ontvangen op het Gemeentebestuur op 01.09.2014
van de wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabrieken St.- Audomarus te
Alveringem, St.-Audomarus te Beveren aan de IJzer en Sint-Martinus Leisele en dit met het
oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad;
Overwegende dat deze wijzigingen meer in het bijzonder gaan over min ontvangst huur
en hervoorzien investeringsgelden klokken en herstel daken en goten kerkfabriek St.Audomarus Alveringem, vervangen vensters toren, meerkost software eredienst en
ontvangst investeringstoelage gemeente kerkfabriek St.-Audomarus Beveren aan de IJzer
en opname investeringsoverschot vorig jaar kerkfabriek Sint-Martinus Leisele en dit met het
oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad;
Gelet op het gunstig advies verleend door de bisschop van Brugge, Monseigneur Jozef
De Kesel, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, aan de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 van de voormelde kerkfabrieken en bij schrijven van 18.08.2014
overgemaakt aan de gemeenteraad van Alveringem;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van
de kerkfabrieken St.- Audomarus te Alveringem, St.-Audomarus te Beveren aan de
IJzer en St.-Martinus te Leisele zoals hierboven omschreven.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de betrokken kerkbesturen, het
provinciebestuur en
het representatief orgaan van de eredienst worden
overgemaakt.
PUNT 4 : AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2014 VAN DE KERKFABRIEKEN SINT
MARTINUS TE LEISELE EN SINT MILDREDA TE IZENBERGE
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 47 en 50;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc..
inzonderheid de artikels 23 1e lid;
Gelet op de omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op ons besluit dd. 24.10.2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019
en aktename budget 2014 van onder andere de kerkfabrieken St.-Martinus Leisele en St.Mildreda te Izenberge, alsook ons besluit van heden tot goedkeuring van het gewijzigd
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek van St.-Martinus te Leisele;
Gelet op de ingediende budgetwijzigingen 2014, goedgekeurd in hierna vermelde
zittingen van :
- de kerkraad van St.-Mildreda te Izenberge dd.23.04.2014,
- de kerkraad van St.-Martinus te Leisele 24.04.2014,
en dit met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad;
Gelet op de bijgevoegde begeleidende
budgetwijzigingen worden toegelicht;
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Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad neemt akte van de wijzigingen van het budget 2014 van de kerkfabrieken
St.-Mildreda Izenberge en St.-Martinus Leisele.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de betrokken kerkbesturen, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden
overgemaakt.
PUNT 5 : GOEDKEURING GEACTUALISEERD MEERJARENPLAN 2014-2019 EN
AKTENAME BUDGETWIJZIGING 2014 VAN DE KERKFABRIEK SINT PETRUS TE
GIJVERINKHOVE.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 47, 50 en 2, 41 en 43;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.
inzonderheid de artikels 23 1e lid en de artikels 13, 15 en 16 2e lid;
Gelet op de omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op ons besluit dd. 24.10.2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019
en aktename budget 2014 van onder andere de kerkfabriek St.-Petrus Gijverinkhove;
Gelet op de door het kerkbestuur van Gijverinkhove ingediende geactualiseerd
meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 goedgekeurd in de zitting van de

kerkraad dd. 19.08.2014, en dit met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de
gemeenteraad;
Gelet op de bijgevoegde begeleidende nota waarin de redenen van de budgetwijziging
wordt toegelicht;
Gelet op het feit dat deze wijziging van het budget en van het meerjarenplan 2014-2019
voor advies werden ingediend bij het bisdom te Brugge;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad verleent goedkeuring aan het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 en
neemt akte van de wijziging van het budget 2014 van de kerkfabriek St.-Petrus
Gijverinkhove.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het betrokken kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden overgemaakt.
PUNT 6 : GOEDKEURING SAMENWERKINGSCONVENANT OM ERKENNING VAN HET
ERFGOED VAN DE EERSTE WERELDOORLOG ALS UNESCO WERELDERFGOED.
Overwegende dat het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog een prominente rol speelt in
de herdenking van “100 jaar Groote Oorlog” om welke reden Vlaanderen een geïntegreerde
erfgoedstrategie heeft ontwikkeld ten einde de belangrijkste en meest relevante WO Irelicten blijvend en duurzaam te verankeren via de erkenning als UNESCO-Werelderfgoed;
Overwegende dat men hiervoor geopteerd heeft voor ‘het landschap van de doden’ met
de nadruk op militaire begraafplaatsen en monumenten voor de vermisten, om reden dat ze
getuigen van een nieuwe traditie (individuele graven zonder onderscheid van rang, cultuur,
klasse, geloof, nationaliteit, ….), een nieuwe typologie van constructies, gebouwen en
monumenten met uitzonderlijke (landschaps)architecturale kwaliteiten en ze het voorwerp
zijn van een blijvende en levende herinnering die uitgegroeid is tot een appel voor duurzame
vrede, verzoening en internationale samenwerking;
Overwegende dat men een preselectie van 18 begraafplaatsen heeft gemaakt
waaronder voor Alveringem de militaire begraafplaats te Oeren, die op basis van de criteria
contextwaarde, artistieke waarde, historische relevantie, internationale dimensie, immateriële
component, diversiteit en representativiteit verder zal verfijnd worden;
Overwegende dat men thans de gemeenten wil betrekken in de verdere uitwerking van
dit dossier, zoals door Onroerend Erfgoed voorgesteld in mailbericht van 06.06.2014, onder
meer door feedback op de selectie, reflectie over de bufferzones en het afsluiten van een
samenwerkingsconvenant inzake erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als
UNESCO Werelderfgoed;
Overwegende dat de partijen voor deze samenwerking bestaan uit :
- diverse agentschappen en departementen van de Vlaamse Overheid;
- beheerders van militaire begraafplaatsen en andere herdenkingssites;
- gemeente/stad Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, LangemarkPoelkapelle, Mesen, Nieuwpoort Poperinge en Zonnebeke;

- deputatie van de provincie West-Vlaanderen;
- het maatschappelijke middenveld, bestaande uit het Algemeen Boerensyndicaat, de
boerenbond, Horeca Vlaanderen, Natuurpunt, de Unie van Zelfstandige Ondernemers
en het Vlaamse netwerk van ondernemingen;
Overwegende dat de overeenkomst de intentie tot samenwerking tussen voornoemde
partijen verwoordt, om de best mogelijke omstandigheden te creëren om een
werelderfgoednominatie in grensoverschrijdend verband uit te werken;
Gelet op het hiertoe thans voorgelegde convenant, behelzende onder 5 artikelen de
intentie tot samenwerking tussen alle betrokken actoren;
Gelet op de wet van 29.07.91 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 42 en 252 -10°van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad verklaart zich voorwaardelijk akkoord met de selectie en opname van de
militaire begraafplaats te Oeren, als belangrijk en relevant WO I-relicten om dit
blijvend en duurzaam te verankeren via de erkenning als UNESCO-Werelderfgoed.
De voorwaarde is dat moet voldaan zijn aan artikel 2 van dit besluit.
Art. 2. De omgevende bufferzones voor deze site wordt afgebakend volgens en beperkt tot
bijgevoegd plan, met name de grenzen van huidig perceel gekend bij kadaster
Alveringem (3e Afd.-Oeren) Sectie A nummer 107.
Art.3. De Raad beslist tot ondersteuning van de samenwerking voor de erkenning van het
erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als UNESCO Werelderfgoed en keurt hiertoe het
samenwerkingsconvenant goed zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.
Art. 4. Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan alle betrokken partijen.
PUNT 7 : AANSTELLING ONTVANGER IN MANAGEMENTTEAM.
Gelet op het Gemeentedecreet, meer in het bijzonder artikel 96 dat stelt dat iedere
gemeente een managementteam moet oprichten en dat de gemeenteraad bevoegd is voor
de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam;
Gelet op ons besluiten van 27.06.2007 tot oprichting en van 24.09.2009 tot uitbreiding
van het managementteam evenals de nominatieve aanduiding van de leden hiervan;
Gelet op het feit dat het managementteam thans bestaat uit de gemeentesecretaris, de
gemeenteontvanger, de industrieel ingenieur, de administratief medewerker rekendiensten,
de cultuurbeleidscoördinator en de stafmedewerker;
Gelet op het schrijven van de Administrateur-generaal van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur dd. 30.07.2014 waarbij de gemeente met ingang van 01.09.2014
bediend wordt door Mevrouw Katrien DEBAECKE als gewestelijk ontvanger in vervanging
van de heer Thomas DUFAIT;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is Mevrouw Katrien DEBAECKE als lid van
het gemeentelijk managementteam aan te duiden;
Gelet op art. 35§2 2°, 248 en 261 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1.

Mevr. Katrien DEBAECKE, gewestelijk ontvanger, wordt aangesteld als lid van het
managementteam in vervanging van de Heer Thomas DUFAIT, gewestelijk
ontvanger.

Art. 2.

De onderhavige beslissing wordt conform het Gemeentedecreet toegezonden aan
de Provinciegouverneur .

Einde zitting 20.13 u. einde vragen 20.37 u.

