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De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. BEKRACHTIGING VAN HET BESLUIT GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER TOT HET LATEN 
DOORGAAN OP DIGITALE WIJZE VAN DE VERGADERINGEN VAN DIVERSE ORGANEN VAN HET LOKALE 
BESTUUR IN HET KADER VAN DE COVID-19 PANDEMIE

Feiten en context

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in 
plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de burgemeester van 14 januari 2021 tot het 
laten doorgaan op digitale wijze van de vergaderingen van diverse organen van het lokale bestuur in het 
kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken, te 
bekrachtigen.

Bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet, artikel 130.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het besluit getroffen door de burgemeester dd. 14 januari 2021 tot het laten doorgaan op digitale wijze 
van de vergaderingen van diverse organen van het lokale bestuur in het kader van de maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken, wordt bekrachtigd.



2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 15 december 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 32 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 15 december 2020 worden goedgekeurd.

3. TOELICHTING BIJ DE STAND VAN ZAKEN VAN DE COVID-19 PANDEMIE

Feiten en context

De burgemeester geeft een toelichting bij de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

Zowel de recentste cijfers als de lokale contacttracing, quarantainehandhaving en vaccinatiestrategie 
worden toegelicht.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 63.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennisgenomen van de toelichting omtrent de recentste cijfers als de lokale contacttracing, 
quarantainehandhaving en vaccinatiestrategie in het kader van de COVID-19 pandemie. 

4. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, AFGESLOTEN MET HET AGENTSCHAP 
ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET 
KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 13 NOVEMBER 2020 TOT TOEKENNING 
VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN BRONOPSPORING TER 
BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN

Feiten en context

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 



mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over 
hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te 
beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving) kunnen nemen.

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de 
lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek. 

De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken.

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties: 

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend 

lokaal contactonderzoek.

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van de 
COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters. 

De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen als 
volgt: 

 de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van 
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een 
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten 
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021); 

 de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal 
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele 
subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief 
de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicocontacten.

 Periode: ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1.

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd : 

 Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar engagementen 
die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, concreet omschrijft;

 De nodige verwerkersovereenkomst(en) 
 De contactlijsten met het oog op het aanvragen van de nodige accounts om deze 

engagementen te kunnen uitvoeren;
 De nodige protocollen voor verdere maatregelen 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy 
van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG).

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te 
nemen. 



De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de 
gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van 
de Eerstelijnszone. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2
De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen wordt goedgekeurd. 

5. BEKRACHTIGING VAN HET BESLUIT GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER BETREFFENDE DE 
CONTROLE EN HANDHAVING VAN DE QUARANTAINEVERPLICHTING IN HET KADER VAN DE COVID-19 
PANDEMIE

Feiten en context

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in 
plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de burgemeester van 14 januari 2021 betreffende 
de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding 
van de covid-19 pandemie, te bekrachtigen. 

Bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet, artikel 130.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het besluit getroffen door de burgemeester dd. 14 januari 2021 betreffende de controle en handhaving 
van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de covid-19 pandemie, 
wordt bekrachtigd.



6. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE 2021 VOOR POLITIEZONE BRAKEL

Feiten en context

Op 13 januari 2021 ontving het bestuur per mail de begroting van de politiezone voor 2021.

De gemeentelijke dotatie voor 2021 bedraagt voor de exploitatie 622.124 euro en voor de investeringen 
48.788 euro. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur van, artikel 40.

Juridische grond

Artikel 40 en 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus.

Het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeenten politiezone.

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Simon Van Quickelberghe. Voor een weergave van de tussenkomst 
en de repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De dotatie voor het dienstjaar 2021 aan de politiezone Brakel wordt goedgekeurd voor een bedrag van 
622.124 euro in exploitatietoelage en 48.788 euro in investeringstoelage.

7. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE 2021 VOOR HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE 
ARDENNEN

Feiten en context

Op 13 januari 2021 ontving het bestuur per mail de vraag om de gemeentelijke dotatie voor 2021 voor 
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

De gemeentelijke dotatie voor 2021 bedraagt voor de exploitatie 176.582 euro en voor de investeringen 
49.332 euro. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.

De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 23§2.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur .

De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 67 en 68.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen



Artikel 1
De gemeentelijke dotatie voor 2021 aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen ten bedrage van 
voor de exploitatie 176.582 euro en voor de investeringen 49.332 euro wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat, de financiële dienst en via mail aan 
de hulpverleningszone via Nathalie.Hendrickx@bvlar.be

8. KENNISNAME VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE DE JAARREKENINGEN 2019 VAN 
DE VIJF MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN

Feiten en context

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) – afdeling financiën bezorgde het bestuur het besluit van de 
gouverneur betreffende de jaarrekeningen 2019 van de Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V. Hemelvaart 
te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem en Sint-
Petrus te Schorisse. 

Dit wordt ter kennisgeving overgemaakt.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten.

De Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 over de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Marc Bauwens. Voor een weergave van de tussenkomst en de repliek 
erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennisgenomen van het besluit van de provinciegouverneur betreffende de jaarrekeningen 
2019 van de Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V. Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, 
Sint-Britius te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem en Sint-Petrus te Schorisse.

9. GOEDKEURING OPRICHTING NIEUWE DEELWERKING VAN VARIANT: BIBLIOTHEKEN VLAAMSE 
ARDENNEN

Feiten en context

De nieuwe deelwerking van VARIANT: Bibliotheken Vlaamse Ardennen richt zich tot de gemeenteraad 
met de vraag tot bekrachtiging van de oprichting van de nieuwe deelwerking voor 
bibliothekensamenwerking voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en het 
lidmaatschap van de gemeente aan deze deelwerking.

In het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2019 werd de engagementsverklaring 
aangaande de toekomst van het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen goedgekeurd.



Tegelijk dient met de zes gemeenten van de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen ook de opheffing 
van de Interlokale vereniging behandeld te worden, waarvan werking en middelen worden 
ondergebracht in de nieuwe deelwerking van VARIANT.

1.1. VARIANT
VARIANT is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed in de Vlaamse 
Ardennen met 13 deelnemende gemeenten: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. Het 
samenwerkingsverband kent reeds een deelwerking voor cultureel erfgoed en één voor onroerend 
erfgoed, die samen opereren onder de naam Erfgoed Vlaamse Ardennen.
Het huishoudelijk reglement van VARIANT bepaalt dat de raad van bestuur nieuwe deelwerkingen kan 
oprichten binnen de gestelde doelen van de projectvereniging.
1.2. Oprichting van de nieuwe deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen
Overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement van VARIANT werd de oprichting van de nieuwe 
deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VARIANT op 10 
december 2020 op basis van het beleidsplan bibliotheken 2021-2026.
Overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement dienen alle bij VARIANT aangesloten 
gemeenten het besluit van de Raad van Bestuur op de gemeenteraad te bekrachtigen (ook als zij geen lid 
zijn van deze deelwerking).
Het huishoudelijk reglement en de statuten van VARIANT zijn als bijlage aan dit besluit gehecht.
Het beleidsplan bibliotheken 2021-2026 is als bijlage aan dit besluit gehecht. 
1.3. Lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen
De nieuwe deelwerking van VARIANT wordt opgestart voor 6 gemeenten die momenteel nog aangesloten 
zijn bij de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen (Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, 
Ronse, Wortegem-Petegem) en reeds jarenlang een samenwerking rond bibliotheken kennen.
1.4. Samenwerking
Zes andere gemeenten van VARIANT zijn aangesloten bij andere samenwerkingsverbanden voor hun 
bibliothekensamenwerking. Leden van VARIANT die voor bibliothekensamenwerking aangesloten zijn bij 
Route 42 zijn Herzele, Zottegem, Geraardsbergen en Lierde. Leden van VARIANT die voor 
bibliothekensamenwerking aangesloten zijn bij Cultuurregio Leie Schelde (bibliothekenverband ZOVLA) 
zijn Kruisem en Zwalm. Horebeke beschikt momenteel niet over een openbare bibliotheek en behoort 
dus niet tot één van de bestaande samenwerkingsverbanden. Voor deze bovenstaande gemeenten 
verandert er niets in hun lidmaatschap van VARIANT. Aan deze gemeenten wordt wel gevraagd om de 
oprichting van de nieuwe deelwerking te bekrachtigen.

VARIANT en deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen stelt een goede samenwerking voorop met de 
bovengenoemde samenwerkingsverbanden en met alle gemeenten van VARIANT. VARIANT wil ook 
samen met deze partners bekijken hoe we in deze beleidsperiode en naar de volgende beleidsperiode 
toe de werkingen zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.

1.5. Opheffing van interlokale vereniging en overdracht van werking en middelen
In dit besluit vragen we de gemeenten van de Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen ook om de 
opheffing van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen en het overplaatsen van de werking en de 
middelen naar de nieuwe deelwerking van VARIANT goed te keuren. De gecumuleerde overschotten van 
de interlokale vereniging bedraagt ca. 12.000 euro voor de 6 gemeenten samen en zal worden overgezet 
naar de nieuwe bankrekening die VARIANT voor de deelwerking zal openen. Deze middelen zullen enkel 
voor de deelwerking van de bibliotheken en voor de deelnemende gemeenten aan deze deelwerking 
worden gebruikt.

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen wordt dit punt geagendeerd op de 
gemeenteraad van 26 januari 2020.

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §5.

Juridische grond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.



Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Besluit van de gemeenteraad van 24 september 2019 over de toetreding van de gemeente tot het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de deelwerking Erfgoed 
Vlaamse Ardennen. 

Financiële impact en visum

Lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen veronderstelt een jaarlijkse 
gemeentelijke bijdrage van 0,30 euro per inwoner, die verrekend zal worden op de jaarlijkse factuur van 
VARIANT. Dit sluit aan bij de engagementsverklaring uit 2019 van het college van bovenstaande 
gemeenten aangaande de toekomst van het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De gemeente bekrachtigt de goedkeuring van de oprichting van de nieuwe deelwerking van VARIANT: 
Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

Artikel 2
De gemeente betaalt voor de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen vanaf 2021 jaarlijks een 
bijdrage van 0,3 euro per inwoner aan VARIANT.

Artikel 3
De Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen wordt als opgeheven beschouwd van zodra de 
gecumuleerde overschotten van de interlokale vereniging (ca. 12.000 euro voor de 6 gemeenten samen) 
in de loop van 2021 door de beherende gemeente Kluisbergen zijn overgezet naar de nieuwe 
bankrekening die VARIANT voor de deelwerking zal openen.

10. GOEDKEURING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT WOONPROJECT PUTTENE

Feiten en context

Naar aanleiding van het nieuw woonproject te Puttene, waarbij een centraal plein en park werd 
aangelegd, dienen er verkeersmaatregelen genomen te worden zodat Puttene een doodlopende straat 
wordt en niet meer toegankelijk is voor alle verkeer via de Onderbossenaarstraat. Ook omgekeerd mag 
het verkeer vanuit Puttene de doorsteek naar Onderbossenaarstraat niet meer maken. 

De bewoners van het woonproject, mogen hun wagen naar hun eigen garage rijden alsook laden en 
lossen ter hoogte van de woning is toegelaten. Parkeren dient te gebeuren op de voorziene 
parkeerplaatsen. 

 Verkeersbord F45b (+uitgezonderd fietsers en voetgangers) wordt geplaatst te Puttene op het 
kruispunt met de Etikhovestraat en op het kruispunt met Onderbossenaarstraat.

Er worden (verplaatsbare) paaltjes geplaatst tussen Puttene 69 en 71.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.



Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Naar aanleiding van het nieuw woonproject te Puttene, waarbij een centraal plein en park werd 
aangelegd, dienen er verkeersmaatregelen genomen te worden zodat Puttene een doodlopende straat 
wordt en niet meer toegankelijk is voor alle verkeer via de Onderbossenaarstraat. Ook omgekeerd mag 
het verkeer vanuit Puttene de doorsteek naar Onderbossenaarstraat niet meer maken. 

 Verkeersbord F45b (+uitgezonderd fietsers en voetgangers) wordt geplaatst te Puttene op het 
kruispunt met de Etikhovestraat en op het kruispunt met Onderbossenaarstraat.

Er worden (verplaatsbare) paaltjes geplaatst tussen Puttene 69 en 71.

Artikel 2
De bewoners van het woonproject, mogen hun wagen naar hun eigen garage rijden alsook laden en 
lossen ter hoogte van de woning is toegelaten. Parkeren dient te gebeuren op de voorziene 
parkeerplaatsen. 

Artikel 3
De overige geldende maatregelen in Puttene blijven ongewijzigd.

Artikel 4
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet 
betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid, de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm en de hulpdiensten.

11. GOEDKEURING WIJZIGING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT ZONE 30 IN ALLE 
SCHOOLOMGEVINGEN

Feiten en context

Naar aanleiding van een gunstig advies van agentschap wegen en verkeer dd. 9 december 2020 
afkomstig van Districtchef Van der Haegen Bart, om de zone 30 rond de vrije basisschool te Schorisse uit 
te breiden tot op de gewestweg, dient het verkeersreglement “zone 30 in alle schoolomgevingen” te 
worden aangepast. De zone 30 is op vandaag enkel opgenomen voor de Essestraat vanaf de 
Zottegemstraat tot aan de grens met Horebeke.   

Het politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 28 januari 2003, wordt als volgt gewijzigd; 



Er wordt voorgesteld om artikel 1 van voormeld besluit te wijzigingen:

Huidig artikel:

Art. 1 - Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 

- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin de Schoolstraat en een deel van de 
Kolpaartstraat wordt opgenomen.

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

Voorstel nieuw artikel:

Art. 1 - Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 

- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen alsook een gedeelte van de Zottegemstraat over de afstand 
van huisnummer 22 tot en met nummer 24.

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin een deel van de Kolpaartstraat wordt 
opgenomen. De Schoolstraat blijft verkeersvrij. 

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968.

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.



De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2003 houdende het invoeren van zones 30 in alle 
schoolomgevingen (Etikhoveplein, Puttene, Glorieuxstraat, Holandstraat, Dieriksstraat, Kolpaartstraat, 
Schoolstraat, Essestraat). 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Naar aanleiding van een gunstig advies van agentschap wegen en verkeer dd. 9 december 2020 
afkomstig van Districtchef Van der Haegen Bart, om de zone 30 rond de vrije basisschool te Schorisse uit 
te breiden tot op de gewestweg, dient het verkeersreglement “zone 30 in alle schoolomgevingen” te 
worden aangepast.

Artikel 2
Artikel 1 van het aanvullend reglement “zones 30 in alle schoolomgevingen (Etikhoveplein, Puttene, 
Glorieuxstraat, Holandstraat, Dieriksstraat, Kolpaartstraat, Schoolstraat, Essestraat)” wordt aangepast 
als volgt;

Er wordt overeenkomstig het KB van 14.05.2002 betreffende de 30km/u in schoolomgeving een 
permanente zone 30 afgebakend rond: 

- De vrije lagere school Etikhove waarin een deel van de Etikhovestraat, Puttene en Etikhoveplein 
wordt opgenomen. 

- De vrije lagere school Nukerke waarin een deel van de Glorieuxstraat wordt opgenomen

- De vrije lagere school Schorisse waarin de Essestraat vanaf de Zottegemstraat tot aan de grens 
met Horebeke wordt opgenomen alsook een gedeelte van de Zottegemstraat over de afstand 
van huisnummer 22 tot en met nummer 24.

- De gemeenschapsschool Omer Wattez waarin een deel van de Kolpaartstraat wordt 
opgenomen. De Schoolstraat blijft verkeersvrij.

- De gemeenteschool Nukerke waarin een deel van de Holandstraat en Dieriksstraat wordt 
opgenomen. 

De Zonale snelheid 30 schoolomgeving wordt aangeduid met de verkeersborden F4a, F4b en onderbord 
A23. 

Artikel 3
De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet 
betreffende de Politie van het Wegverkeer.

Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.



12. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar 
het zittingsverslag. 

Overeenkomstig art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement geldt de audio-opname als zittingsverslag.

De zitting wordt gesloten om 19.55 uur.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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