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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19:02 u en wenst iedereen die hij nog 
niet heeft kunnen zien, een gelukkig en een gezond jaar en voor deze gemeenteraad wenst hij veel goede 
beslissingen. Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbaar gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 20:55u. De schorsing wordt opgeheven om het 
besloten gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen om 21:28 u.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 21:47 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/019 | Tijdelijke vervanging wegens medische redenen op verzoek van een raadslid. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Art. 6 §3 DLB
Art. 12, 1°DLB

Juridische grond

art. 12, 15 en 70 DLB
Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11e.v. en 57 e.v.
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur
Art 6 § 3 DLB

Feiten, context en argumentatie



Met schrijven van 27 januari 2020 meldt de heer Guy Blancke dat hij wegens medische redenen 
voor minstens 12 weken zal verhinderd zijn als gemeenteraadslid en dat hij wenst vervangen te 
worden door de eerste opvolger.

Artikel 12, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de Gemeenteraad akte neemt van de 
verhindering van het raadslid dat om medische redenen gedurende een minimale termijn van 
twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil 
worden.

Het raadslid richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het 
verzoek tot vervanging voor verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig 
getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van 
afwezigheid om medische redenen aangeeft. Deze termijn moet minimaal 12 weken zijn.

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat hem vervangt, zijnde de 
eerste opvolger. Dit wil zeggen dat de raad moet nagaan of de heer Jelle Janssens voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 
onverenigbaarheden zijn waardoor hij het mandaat niet kan opnemen.

 De geloofsbrieven omvatten volgende stukken:

- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid

Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid:
1) De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU
2) De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
3) Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
4) Niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 
verkozen (dus als kandidaat)

Onverenigbaarheden:

Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten 
kunnen niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het Decreet Lokaal 
Bestuur stelt personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten.

 Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uitmaken van de 
gemeenteraad:

 de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen als de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 
ambtsgebied;

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

 de leden van het operationeel kader; de leden van het administratief of logistiek kader 
van politiezone waar de gemeente toe behoort;

 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het OCMW dat die gemeente 
bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de 
gemeente;

 de leden van een districtsraad;

 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de 
Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van 
gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;



 de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of 
de echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente.

 Naast de onverenigbaarheden in het Decreet Lokaal Bestuur verbieden ook andere 
wetten dat bepaalde personen, omwille van hun functie, een mandaat in de 
gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie)

 

Na het onderzoek van de geloofsbrieven wordt de heer Jelle Janssens opgeroepen om de eed af 
te leggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad.
Deze luidt als volgt:

 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid

Tussenkomsten

Raadslid Maxy wenst het raadslid veel beterschap toe en ze verwelkomt het nieuwe raadslid. 
Toch vindt ze het moment van het versturen van de gemeenteraadsagenda ongelukkig. Ze zou 
graag in het vervolg een seintje krijgen wanneer de gemeenteraadsagenda op komst is. Zo kan 
dan de vergadering van haar fractie  beter gepland worden. De Voorzitter deelt mee dat dit 
genoteerd staat. Raadslid Mingels wenst de collega beterschap en verwelkomt eveneens raadslid 
Janssens. De dinsdagavond om 19.00 uur had hij een fractievergadering voorzien en hij zou in het 
vervolg graag een seintje krijgen als de agenda later op de avond zou verstuurd worden. Zoniet 
dreigt men in de feiten een dag kwijt te zijn. De Voorzitter stelt voor dat dergelijke zaken via een 
seintje aan de fractieleiders opgelost zouden worden. Nu werd er afgeweken van het uur van 
19.00 uur en hij gaat ervan uit dat dit slechts eenmalig zal zijn.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van het verzoek tot vervanging van raadslid Guy Blancke 
wegens medische redenen voor minstens 12 weken.

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Jelle Janssens goed en laat hem 
toe tot de eedaflegging. De eed luidt als volgt "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen".
Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid.

Artikel 3: Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt akte genomen van deze eedaflegging en 
wordt vastgesteld dat de heer Jelle Janssens, als plaatsvervangend gemeenteraadslid 
geïnstalleerd is tot de tijdelijke verhindering van raadslid Guy Blancke voorbij is.

2. GR/2020/010 | Verbouwing kleedkamers sporthal Vauban. Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 2e lid-10° : de Gemeenteraad.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 41 en 56 

Overheidsopdrachtenwet 2016 inzonderheid de  artikelen 14§1, 35, 36, 81 §2-1°

KB Plaatsing 2017



KB Uitvoering 2013/2017

Rechtsbeschermingswet 2013/2017  

Welzijnswet 1996 en latere aanpassingen

KB Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen 2001 en latere aanpassingen

Feiten, context en argumentatie

In het kader van de beoogde verbouwing van de sportzaal Vauban en bijhorende infrastructuren 
wil het College prioritair de integrale vernieuwing van de kleedkamers en sanitaire infrastructuren 
die ondergronds gesitueerd zijn realiseren.

Ontwerp door architect Lobelle met bestek ligt voor ter aanbesteding. De werken worden 
geraamd op € 376.000 exclusief BTW 21% . Als gunningswijze wordt de openbare procedure met 
enig criterium de prijs voorgesteld. Het is bedoeling en noodzaak dat deze werken kunnen 
aangevat en voltooid worden in de periode april - oktober 2020 wat wil zeggen tussen de 2 speel-
en gebruiksseizoenen van de gebruikende sportclubs.

De aanbestedingsprocedure verloopt elektronisch (art. 14 §1 OOW 2016).  

Bestek met administratieve en contractuele voorwaarden en technische voorwaarden, plannen, 
raming en samenvattende meetstaat zijn in bijlage gevoegd.

Voor deze werken die zich inwendig in het gebouw voltrekken en waaruit blijkt dat de 
balkenstructuur in de kelderverdieping niet dragend is blijkt luidens het advies van de architect 
geen omgevingsvergunning te zijn vereist.

In het Meerjarenplan 2020-2025 DJ 2020 staat onder budgetsleutel AR 2210007 BI 074200 een 
budget van € 650.000 voorzien voor de renovatie sportzaal Vauban.

De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Tussenkomsten

Raadslid Bonte-Vanraes betreurt het dat er geen Menense architect aangesteld werd. Schepen 
Vandenbulcke herinnert eraan dat deze architect in de vorige legislatuur aangesteld werd zo'n 
drietal jaren geleden en deze opdracht wordt nu uitgebreid. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : 

De gunningsvoorwaarden voor de opdracht van werken verbouwing kleedkamers sportzaal 
Vauban zoals gepresenteerd in het bijgaand dossier met plannen, bestekken en samenvattende 
meetstaat worden vastgesteld. 

Artikel 2 :

Als gunningswijze wordt de openbare procedure weerhouden. 

Artikel 3 :

De publicatie en de procedure tot indiening van de offertes gebeuren elektronisch.

3. GR/2020/014 | Vernieuwing dak gebouw CC de Steiger.Ontwerp. Vaststelling van de wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur art. 41 2elid-10° 

Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur art.41 en 56

Overheidsopdrachten KB Uitvoering art. 38/1.

Ereloonovereenkomst stadsbestuur - architect Lobelle gesloten dd.  2 oktober 2018 na gunning bij 
openbare procedure.

Feiten, context en argumentatie

Bij de studie van de verbouwing sporthal Vauban komen bijkomend noodzakelijke vernieuwingen 
naar boven. 

Zo blijkt mede in samenhang tot het streven naar klimaatvriendelijke productie en benutting 
energie dat het gebouw van CC de Steiger is aangewezen op de benutting van zonnepanelen. De 
plaatsing daarvan zou ideaal kunnen op het platte dak maar dit vereist vooreerst een grondige 
vernieuwing van de dakbedekking die origineel dateert van eind jaren zeventig vorige eeuw. Deze 
vernieuwingsoperatie dient in samenhang te kunnen gebeuren met de beoogde verbouwing van 
de sportzaal Vauban waarin ook de dakvernieuwing interoperabel is voorzien. Ze zal tevens 
bijdragen tot een klimaatvriendelijke energievoorziening van deze omvangrijke ruimte waarvan 
hoofdzakelijk in de koudere maanden gebruik wordt gemaakt.

Het College stelt daarom voor aan de architect eerder aangesteld tot opmaak ontwerp 
verbouwing sportzaal Vauban om de vernieuwing van het dak sportzaal bij volledigheid gans het 
gebouw CC de Steiger bijkomend te ontwerpen. Dit kan bij toepassing van artikel 38/1 KB 
Uitvoering mits de beoogde wijziging moet toelaten in dit geval diensten die noodzakelijk zijn 
geworden en niet in de oorspronkelijke opdracht waren voorzien, door de oorspronkelijke 
opdrachtnemer te laten uitvoeren onder de voorwaarden dat 1-de verandering van 
opdrachtnemer niet mogelijk is  doordat zij  uitwisselbaar hetzij interoperabel zijn met de 
bestaande uitrusting onder de bestaande opdracht aangeduid 2-zij bij de toewijzing aan een 
andere opdrachtnemer aanzienlijk ongemak of kostenstijging kunnen veroorzaken 3-de 
prijsverhoging van de opdracht niet hoger mag zijn dan 50% van de oorspronkelijke opdracht.

De oorspronkelijke ontwerpopdracht werd gegund tegen ereloonpercentage van 6,44 %. De 
actuele financiële waarde oorspronkelijke opdrachtbeschrijving bij voorontwerp geraamde 
waarde € 2.288.428,36 exclusief BTW bedraagt € 147.374,78 exclusief BTW 21% drempel 
uitbreiding 50% geeft € 73.687,39. De dakrenovatie wordt geraamd op € 600.000 exclusief BTW à 
6.44% geeft € 38.640 exclusief BTW bijkomend ereloon zijnde 26,21%l.

Aan de architect verbouwing sportzaal Vauban zou bijgevolg worden gevraagd deze vernieuwing 
bijkomend te ontwerpen en op te volgen bij toepassing van artikel 38/1 KB Uitvoering.

In het meerjarenplan 2020-2025 dj 2020 staat onder budgetsleutel AR 2210007 BI 074200 een 
budget van € 650.000 voorzien t.b.v. de renovatie sportzaal Vauban.

Vermits deze uitbreiding zich situeert als bijkomend op een reeds eerder door de Gemeenteraad 
vastgesteld investeringsdossier en groter is dan 15% van de oorspronkelijke waarde van het 
gunningsdossier dient zij als gunningswijze bij handhaving van de oorspronkelijke 
gunningsvoorwaarden door de Gemeenteraad vooraf te worden vastgesteld.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme wenst tussen te komen en merkt dat zijn micro niet werkt. Hij vraagt zich af 
of er ook isolatiewerken aan het dak worden gepland  Schepen Vandenbulcke antwoordt dat het 
hier enkel gaat om de uitbreiding van de opdracht van de ontwerper en het zou nogal zot zijn om 
een dak te vernieuwen zonder dat het dak wordt geïsoleerd.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 :

De opdracht van diensten tot opmaak ontwerp voor de dakvernieuwing gebouw CC de Steiger 
inbegrepen het dak van de sportzaal Vauban wordt geraamd op € 38.640,00 zijnde 26,21 % van de 



oorspronkelijke opdracht en valt onder de kwalitatieve voorwaarden van artikel 38/1 KB 
Uitvoering.

Artikel 2 :

Deze opdracht mag als bijkomende opdracht in de zin van wijziging ereloonovereenkomst worden 
gegund aan de opdrachthouder ontwerp verbouwing sporthal Vauban. 

Artikel 3 :

Deze wijziging dient gesloten onder de vorm van een aanvullende ereloonovereenkomst met 
specifiëring bijkomend voorwerp en behoud van de oorspronkelijke contractsvoorwaarden, onder 
de toepassing van art. 38/1 KB Uitvoering, bij ondertekening door beide partijen.

4. GR/2020/007 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de verkeerscirculatie in de 
Zonnestraat en de Kroonstraat te Menen. Wijziging. Vaststelling. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Sylvianne Scherpereel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Juridische grond

 nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 decreet lokaal bestuur 22 december 2017;

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

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

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

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

 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 Overwegende dat het tegen richting fietsen in eenrichtingsstraten verplicht is volgens de 
wegcode (artikel 9.1.3°);

 Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om een vlot 
verloop van het verkeer te verzekeren;

 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Feiten, context en argumentatie

Volgens het Reglement van de Wegbeheerder (artikel 9.1.3°) is het verplicht om mogelijkheden te 
voorzien om tegen de richting te fietsen in eenrichtingsstraten, tenzij dit om veiligheidsredenen 
echt niet verantwoord zou zijn.

Bijgevolg wordt voorgesteld om in de Zonnestraat en de Kroonstraat fietsen in tegenrichting toe 
te laten. Dit zou daar namelijk op een veilige manier kunnen. Het zuidelijke deel van de 
Zonnestraat zou dan weer eenrichtingsstraat worden. Fietsen in tegenrichting zou in dit deel niet 
worden toegestaan.

Het ontwerp AVR werd voorgelegd aan de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit dd. 
3.12.2019



Besluit: De commissie gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen en keurt het aanvullend 
verkeersreglement principieel goed. De bewoners dienen ingelicht te worden van deze 
aanpassingen

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogervermelde straten 
worden opgeheven.

Artikel 2: In de Zonnestraat, komende vanuit de Hogeweg, geldt:

§1.a.éénrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide richtingen rijden.

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord F19 aangevuld met onderbord M4 aan het 
kruispunt met de Hogeweg; in de tegenovergestelde richting wordt dit gesignaleerd door het 
verkeersbord C1 aangevuld met het onderbord M2

§1.b. Deze signalisatie wordt herhaald op het kruispunt met de Kroonstraat (F19) en ter hoogte 
van het kruispunt met de Wervikstraat (C1) aangevuld met de borden M4 en M2.

Artikel 3: In de Kroonstraat, komende vanuit de Wervikstraat geldt:

§1.a. verboden rijrichting voor iedere bestuurder; deze maatregel geldt niet voor fietsers.

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C1 aangevuld met onderbord M2.

Artikel 4: In de Zonnestraat:

§1.a. is het parkeren verboden van de 1e tot de 15de van de maand langs de kant van de pare 
nummers.

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aangevuld met x-borden Xa

§2.a. is het parkeren verboden van de 16e tot het einde van de maand aan de kant van de onpare 
nummers.

§2.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E7 aangevuld met x-borden Xa.

Artikel 5: In de Kroonstraat:

§1.a is het parkeren verboden van de 1e tot de 15de van de maand langs de kant van de onpare 
nummer.

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aangevuld met x-borden Xa

§2.a. is het parkeren verboden van de 16de tot het einde van de maand aan de kant van de pare 
nummers.

§2.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E7 aangevuld met x-borden Xa.

Artikel 6:  – Administratief toezicht

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 
330 van het Decreet Lokaal Bestuur.(Loket Lokaal Bestuur)

Dit gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning 
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)

Artikel 7:  - Kennisgeving 

Afschrift van dit gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zal worden 
overgemaakt ter kennisgeving aan:

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie

 de concessionaris voor parkeerbeheer

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be


 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be).

 griffie provincie (griffie@west-vlaanderen.be)

 Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be).

5. GR/2020/008 | Aanvullend verkeersreglement inzake de voorrangsregeling in de Knokbeeklaan 
te Lauwe. Vaststelling. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Juridische grond

 nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 decreet lokaal bestuur 22 december 2017

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

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

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

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

 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 Artikelen 286 en 287 en 330 Decreet Lokaal bestuur inzake publicatieplicht en 
meldingsplicht reglementen, en de Omzendbrief KB/ABB 2018/4  van 14 december 2018 
in dit verband;

 Gelet op het ‘Vademecum Veilig Wegen en Kruispunten’ dat aangeeft dat voorrang van 
rechts als voorrangsregeling niet wenselijk is bij wijkverzamelwegen (lokaal 3)

 Overwegende dat een uniforme, duidelijke voorrangsregeling hier aangewezen is; 

 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 Gelet op het verslag van het overleg met de politie dd. 06.09.2018;

 Gelet op het advies van de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit dd. 3.12.2019

 

Feiten, context en argumentatie

Het ‘Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten’ geeft aan dat voorrang van rechts als 
voorrangsregeling niet wenselijk is bij kruispunten van lokale verzamelwegen (lokaal 2) met 
wijkverzamelwegen (lokaal 3). Langs de Knokbeeklaan is dit niet het geval op het kruispunt met de 
Karekietstraat. Er wordt dan ook voorgesteld de Karekietstraat zou ondergeschikt worden aan de 
Knokbeeklaan. Bij de andere straten wordt geen wijziging doorgevoerd. Het ondergeschikt maken 
van de Karekietstraat zorgt voor een éénduidige voorrangsregeling in de Knokbeeklaan.

Het ontwerp AVR werd voorgelegd aan de Gemeenteraadscommissie dd. 3.12.2019.

mailto:srt.parketkortrijk@just.fgov.be
mailto:politierechtbankkortrijk@just.fgov.be
mailto:griffie@west-vlaanderen.be
mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be


Besluit: De commissie gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen en keurt het aanvullend 
verkeersreglement principieel goed. De bewoners dienen ingelicht te worden van deze 
aanpassingen

Tussenkomsten

Schepen Roose vult nog aan dat dit agendapunt in de verkeerscommissie besproken werd.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogervermelde straten 
worden opgeheven.

Artikel 2: 
§1.a In de Knokbeeklaan, geldt:

 de bestuurders in de Knokbeeklaan hebben voorrang t.o.v. het verkeer:
- in de Karekietstraat
- in de Reigerstraat
- in de Biestlaan
- in de Knokbeeklaan, zijweg (huisnrs. 90-88-86)

§1.b Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord B15.

Artikel 3: 
§1.a. In de Knokbeeklaan is een fietspad voorzien, aan beide zijden van de rijweg,

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door middel van het bord D7.

Artikel 4: 
§1.a. In de Knokbeeklaan, ter hoogte van de zijweg (huisnrs. 90-88-86) geldt:
de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, 
zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.

§1.b. Dit wordt gesignaleerd door middel van het bord F87.

Artikel 5: - Kennisgeving

Afschrift van dit gemeentelijk reglement zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:

 De korpschef van de Lokale Politie Grensleie.

 De griffie van de Provincie

 De griffie van de rechtbank van eerste aanleg

 De griffie van de politierechtbank te Kortrijk

 Vlaamse overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Artikel 6: -  Bekendmaking en publicatie

Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het  Decreet Lokaal 
Bestuur bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het 
gemeentelijk register der bekendmakingen. 

Artikel 7: - Bestuurlijk toezicht

Dit reglement is conform de bepaling van artikel 330 van het  Decreet Lokaal Bestuur 
meldingsplichtig in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. 

6. GR/2020/017 | Heraanleg Lauwe Plaats. Opmaak ontwerp. Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid



Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 2elid -10° : de Gemeenteraad

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 2e lid - 10°

Overheidsopdrachtenwet  17 juni 2016 inzonderheid artikel 42 §1-1°

KB Plaatsing 18 april 2017

KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017

Rechtsbeschermingswet 2013 iuncto 22 juni 2017 

Feiten, context en argumentatie

In het meerjarenplan 2020-2025 wordt de herinrichting van de Plaats te Lauwe voorzien. Een 
studiebureau dient daarvoor eerst aangesteld te worden met als opdracht de opmaak van een 
ontwerp en naderhand de opvolging van de werken.

Bestek met ontwerp van ereloonovereenkomst wordt gepresenteerd voor vaststelling van wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden. In het bestek wordt gekozen voor de gunning op basis van 
meerdere gunningscriteria naast 1-de prijs (35p) -2- kwaliteit (65p) verdeeld over Infrastructurele, 
architecturale en stedenbouwkundige aanpak (35p)- Projectteam en Planning (30p).

De ontwerpopdracht wordt geraamd op een bedrag van € 123.900 exclusief BTW 21% .

Als procedure wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
voorgesteld.

Het vereiste budget is voorzien in het MJP 2020-2025 onder dj 2020 bij budgetsleutel AR 2240007 
BI 020000.

De Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Tussenkomsten

Raadslid Soens is positief over deze werken en hij heeft een drietal vragen. Zal er op de Plaats zelf 
eenrichtingsverkeer worden voorzien? Zal er met de buurtbewoners overlegd worden? Tot slot 
wenst hij te vernemen hoe het zit met de parkeerplaatsen op de Plaats van Lauwe? Schepen 
Roose antwoordt dat het ontwerp afgestemd zal worden op de elementen van het lokaal 
mobiliteitsplan en dit ontwerp zal hiervoor input nodig hebben. De mogelijkheden, eventueel 
eenrichtingsverkeer, moeten bevestigd worden in het mobiliteitsplan. Het is de bedoeling om het 
aantal parkeerplaatsen stabiel te houden of om eventueel te verschuiven met mogelijk een aantal 
insteken zodat de levendigheid van Lauwe Plaats bewaard blijft. Er worden in het bestek minstens 
2 participatiemomenten voorzien met de buurt zodat de input van de bewoners, handelaars en 
gebruikers ingebracht kan worden. Raadslid Mingels heeft in de vorige legislatuur eens verwezen 
naar een beslissing tot heraanleg van de Plaats in Lauwe daterend van het jaar 1980 en hij hoopt 
dat deze doelstellingen van toen daadwerkelijk meegenomen zullen worden.      

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 :

Het bestek voor de opdracht tot opmaak ontwerp voor de heraanleg van Lauwe Plaats wordt 
aanvaard bij vaststelling van de gunningsvoorwaarden.

Artikel 2 :

§1. Deze ontwerpopdracht wordt indicatief geraamd op een bedrag van € 123.900 exclusief BTW 
21%



§2. Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
vastgesteld waarbij de beoordeling zal gebeuren op basis van de gestelde gunningscriteria 
verhouding prijs/kwaliteit.

7. GR/2020/002 | Bibliotheken Zuidwest : gemeenschappellijk ledenbestand, aanpassen 
gebruikersreglement. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40 en 41.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40 §3, houdende algemene bevoegdheid van de gemeenteraad tot 
vaststelling van reglementen.

Feiten, context en argumentatie

Naar aanleiding van de overstap naar WISE, het nieuwe bibliotheekbeheersysteem dat door 
Cultuurconnect over heel Vlaanderen uitgerold wordt, is binnen Zuidwest het voorstel gekomen 
om te streven naar meer gelijkvormigheid tussen de aangesloten bibliotheken.  Een eerste stap is 
de creatie van een gemeenschappelijk ledenbestand voor alle bibliotheken van Zuidwest.  Dat 
betekent dat een volwassen gebruiker maar eenmaal lidgeld moet betalen en daarna van alle 
aangesloten bibliotheek gebruik kan maken.  Omdat de meeste bibliotheken een lidgeld van 5 
euro per jaar hanteren, wordt voorgesteld om dit bedrag voortaan in alle bibliotheken van 
Zuidwest te hanteren.  Daarnaast wordt door Zuidwest voorgesteld om studenten met een 
geldige studentenkaart vrij te stellen van lidgeld (wijziging artikel 3)
In Menen bedraagt het jaarlijks lidgeld nu 6 euro voor leden vanaf 18 jaar (jonger is en blijft 
gratis).  In  2018 bracht het lidgeld ca 12 000 euro op.  We hebben ca 2400 volwassen 
leden.  Volgens het laatste gebruikersonderzoek heeft ca 18 % een tweede of derde lidkaart.
Een lager lidgeld zal voor onze bibliotheek resulteren in minder inkomsten.  Daarnaast zullen een 
aantal leden wellicht hun lidgeld in een andere bibliotheek betalen als ze daar eerder komen maar 
het omgekeerde zal ook waar zijn.
Omdat het publiek van een groter aanbod gebruik zal kunnen maken, wordt daarnaast ook 
voorgesteld om het tarief voor interbibliothecaire aanvragen te verhogen tot 3 euro (nu 2,50 euro 
in Menen).  De redenering is dat mensen dit kunnen vermijden door zelf het gevraagde op te 
halen in een andere bibliotheek van Zuidwest (wijziging artikel 11).
Een derde wijziging betreft het versturen van aanmaningen naar leners die te laat zijn met het 
binnenbrengen van materialen.  Nu wordt de eerste maning per mail verstuurd (wie geen mail 
heeft, krijgt een brief zonder portkosten te betalen) en de tweede mail standaard per brief.  In 
WISE moeten beide maningen op dezelfde manier verstuurd worden.  We stellen voor om de 
procedure voor de eerste maning ook voor de tweede maning toe te passen.  Het aantal brieven 
dat op die manier nog moet verstuurd worden, is beperkt, het grootste deel van onze leden 
beschikt over e-mail (wijziging artikel 14).
Verder werden de verwijzingen naar de Bibliotheekraad in de artikelen 9, 12 en 23 geschrapt 
aangezien die nu als werkgroep opgenomen is in het cultuurforum.

Tussenkomsten

Raadslid Mkrtchyan is als studente blij dat voor studenten ook het lidmaatschap gratis is en dat 
er een eengemaakte bibliotheekkaart is voor de ganse streek. Studenten bachelor lager onderwijs 
hebben veelal werken rond een bepaald thema. Naar een andere stad gaan is soms geen optie en 
met 1 kaart kan je dan overal terecht. Heel wat leerlingen uit het secundair onderwijs komen uit 
andere (deel)gemeenten en kunnen nu ook naar de bibliotheek in Menen. Raadslid Poot vindt het 
goed dat er 1 lidkaart is voor de verschillende bibliotheken. Ze vraagt ook aandacht voor een 
omgekeerd effect. Als iemand zijn boeken niet heeft teruggebracht en zijn boeten niet betaald 
heeft en daarna de toegang ontzegd wordt, betekent dit dan ook dat hij niet naar een andere 
bibliotheek in de streek terecht kan? Schepen Vanryckegem stelt dat er wel een zwarte lijst 
bestaat, doch deze is beperkt. De bibliothecarissen komen maandelijks samen en deze gegevens 



worden dan doorgespeeld zodat de toegang wordt ontzegd. Raadslid Poot is het al 
tegengekomen dat iemand de toegang ontzegd wordt en met regelgeving wordt dit verruimd en 
dit is dan spijtig en de boete zou beperkt moeten worden tot de aankoopprijs van het boek. 
Schepen Vanryckegem kent geen voorbeelden waar de boete zo hoog oploopt. Ze zal deze 
problematiek bekijken en dan terugkoppelen. Raadslid Soens wenst te vernemen of deze 
beslissing ook aan de bibliotheekraad of aan een andere adviesraad voorgelegd werd. Schepen 
Vanryckegem verwijst naar het feit dat ook reeds in de vorige legislatuur aan bod gekomen is 
alsook binnen de werking van het cultuurforum waar deze aangelegenheid ter sprake gekomen is. 
Er werd geen specifieke werkgroep samen geroepen omdat dit eerder vanuit Zuidwest werd 
voorgesteld.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Het hierna volgend Reglement voor de gebruiker van de stedelijke openbare 
bibliotheek wordt goedgekeurd. 

Art. 1

Bibliotheek Menen is vrij toegankelijk voor iedereen. De collecties boeken, tijdschriften, 
audiovisuele materialen en andere media zijn samengesteld in een geest van objectiviteit en 
pluralisme. De dienstverlening en alle activiteiten gebeuren volgens dezelfde principes.

Art. 2

De hoofdbibliotheek en de filialen zijn samen minstens 40 uur per week voor iedereen 
toegankelijk.  

Art. 3

Om materialen te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten moet men als 
lid geregistreerd zijn. 

Men wordt ingeschreven na voorlegging van de identiteitskaart.  Voor inschrijvingen van kinderen 
beneden de 12 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist. De inschrijving is geldig 
voor alle afdelingen en filialen van de bibliotheek Menen evenals alle andere openbare 
bibliotheken die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband Zuidwest.

De identiteitskaart wordt als bibliotheekkaart gebruikt. Wie daar niet over beschikt ontvangt een 
bibliotheekkaart. Verlies van de bibliotheekkaart moet onmiddellijk gemeld worden. Tot het 
moment van melden is de houder van de bibliotheekkaart verantwoordelijk voor met de kaart 
geleende materialen en is hij/zij aansprakelijk voor eventuele kosten. 

Vanaf 18 jaar dient een jaarlijks lidgeld van € 5,00 te worden betaald. Wie in het bezit is van een 
geldige studentenkaart blijft vrijgesteld van de betaling van een lidgeld.

Het ontlenen en het gebruik van bibliotheekdiensten worden geblokkeerd na een vierde 
verwittiging van niet binnengebrachte materialen en het niet-betalen van volgens dit reglement 
verschuldigde retributies en/of schadevergoedingen.

Art. 4

Door zich in te schrijven, verklaart men zich akkoord met het reglement.

Door het betreden van de bibliotheek verklaart ook de toevallige bezoeker zich akkoord met de 
bepalingen van dit reglement.

Het reglement ligt ter inzage aan het infopunt.  Op eenvoudig verzoek krijgt men een exemplaar.

Art. 5

De bibliotheek houdt de volgende gegevens in een geautomatiseerd bestand bij: naam en adres, 
geboortedatum + gender, thuisadres (bij onderwijskaarten ook werkadres), vaste en mobiele 
telefoonnummers, mailadres, inschrijfdatum, datum laatste verlenging abonnement, datum 



laatste activiteit, nummer bibliotheekkaart of rijksregisternummer als de identiteitskaart als 
bibliotheekkaart wordt gebruikt, uitleengegevens.                  

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor handelingen die met de bibliotheek te maken hebben 
en worden tot maximum 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard.

Ieder lid heeft recht op inzage, afschrift en verbetering van zijn identiteitsgegevens en deze van 
de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  De bibliotheek verklaart hierbij 
de Europese Verordening 206/679 inzake Gegevensbescherming (GDPR) na te leven.

Art. 6

Adresveranderingen moeten zo vlug mogelijk worden meegedeeld.

Art. 7

Elk materiaal dat een gebruiker wil ontlenen, moet geregistreerd worden aan het uitleenpunt of 
door een personeelslid. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam ontleende 
materialen. De lener mag geen bibliotheekmaterialen uitlenen aan derden.
Indien de lener beschadiging vaststelt, moet hij/zij dit onmiddellijk melden, anders wordt de lener 
geacht verantwoordelijk te zijn.

Art. 8
Een gebruiker kan maximaal 15 objecten ineens ontlenen. Voor sprintermaterialen is het aantal 
beperkt tot 1 uitlening per lener en wordt ook de uitleentermijn beperkt tot 14 dagen zonder 
mogelijkheid tot verlenging.

Art. 9

Voor ontleningen gelden volgende tarieven en termijnen:

 

 

Uitleengeld (€) Uitleen-
termijn

Maximale

uitleentermijn

(luister)boeken/tijdschriften/strips - 31 dagen 93 dagen

muziekcd’s en muziekdvd’s 0,50 31 dagen 93 dagen

speelfilms 0,50 31 dagen 93 dagen

games 1,00 31 dagen 93 dagen

spellen 0,50 31 dagen 93 dagen

sprintermaterialen - 14 dagen 14 dagen

De lener kan bibliotheekdiensten gebruiken via de digitale toepassing “Mijn Bibliotheek” of dit 
vragen aan een personeelslid. Voor muziekcd’s, dvd’s en speelfilms is opnieuw leengeld 
verschuldigd. 

Verlenging is slechts mogelijk indien de materialen niet door een andere lener aangevraagd werd 
en de maximale uitleentermijn niet overschreden is. De uitleentermijn van sprintermaterialen kan 
niet verlengd worden.

Art. 10

Behalve niet uitleenbare naslagwerken, kan men alle bibliotheekmaterialen reserveren. Het 
aantal reserveringen is beperkt tot 4 per lener. De lener wordt verwittigd zodra het materiaal 
aanwezig is. Gereserveerde materialen worden 2 weken ter beschikking gehouden van de 
aanvrager. Het gereserveerde materiaal dient bij voorkeur afgehaald in de locatie waar het 
beschikbaar staat. Sprintermaterialen en materialen die op het moment van de reservering in de 
bibliotheek aanwezig zijn, worden slechts 3 dagen ter beschikking gehouden.  Behalve 
toptienboeken worden materialen die in een locatie aanwezig zijn, gratis overgebracht naar een 
andere locatie.

Art. 11



Materialen die niet in de collectie aanwezig zijn, kunnen interbibliothecair worden aangevraagd.

Voor een aanvraag aan een andere openbare bibliotheek van boeken en audiovisuele materialen 
dient € 3,00 betaald per aanvraag; voor tijdschriftartikelen € 0,10 per bladzijde.  Deze bepaling 
geldt niet voor aanvragen van grootletterboeken door personen met een leesbeperking.

Als de aanvraag naar universitaire en andere wetenschappelijke bibliotheken of naar het 
buitenland mag doorgestuurd worden, zijn alle kosten ten laste van de aanvrager, ook indien de 
lener het werk niet meer nodig heeft.

Art. 12

Leerkrachten en studenten uit onderwijsrichtingen kunnen een gratis onderwijskaart bekomen 
waarmee ze materialen voor gebruik in de klas kunnen ontlenen. Deze bepaling geldt ook voor 
het gebruik door kinderopvangdiensten.

 Art. 13

Bij verlies of totale beschadiging moet de actuele aankoopprijs, verhoogd met € 3,00 
administratiekosten, betaald worden. Indien een werk verschillende onderdelen bevat, moet de 
lener bij beschadiging van één of meer delen de waarde van het gehele werk vergoeden.

Geen vergoeding is verschuldigd in geval van diefstal, voor zover aangifte bij de politie gedaan 
werd en het bewijs hiervan in de bibliotheek wordt voorgelegd.
Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

De verkoopprijs van uit de collectie afgevoerde materialen is € 1,00.

Art. 14

Wie ontleende materialen na de vervaldag terugbrengt, betaalt € 0,10 per materiaal en per dag. 
Het maximale bedrag na drie maanden laattijdigheid bedraagt € 9,00 per materiaal. De eerste en 
de tweede maningsbrief wordt in principe per mail verstuurd. Vanaf de derde maningsbrief per 
post wordt er € 1,00 administratiekosten aangerekend. Na de vierde aanmaning wordt een 
aangetekende brief verstuurd. Per aangetekende brief worden € 5,00 administratiekosten 
aangerekend.

Indien men geen gevolg geeft aan de maningsbrieven worden alle bestaande wettelijke middelen 
aangewend om de ontleende materialen terug te vorderen en het vereiste maningsgeld te innen.

Art. 15

Boeken, tijdschriften en AV-materialen die 3 maanden na het verstrijken van de uitleentermijn 
niet werden binnengebracht, dienen door de lener te worden vergoed. De lener dient de 
aankoopprijs vermeerderd met € 3,00 administratiekosten te betalen. Er wordt een factuur 
verstuurd.

Art. 16

Alle materialen dienen met de nodige zorg behandeld te worden. Audiovisuele materialen mogen 
alleen op een daartoe geschikt toestel afgespeeld worden en mogen enkel gereinigd worden met 
geschikt materiaal. 

Art. 17

De bibliotheek is nooit verantwoordelijk voor defecten of schade aan afspeelapparatuur van de 
lener, door het gebruik van ontleende materialen.

Art. 18

Met inachtneming van de wetgeving op het kopiëren kunnen bezoekers fotokopieën uit boeken 
en tijdschriften en afdrukken van de catalogus, internet of eigen materiaal bekomen.

Fotokopieën en afdrukken kosten :

A4 zwart/wit :  10 eurocent

A3 zwart/wit :   20 eurocent



A4 kleur :  30 eurocent

A3 kleur :  60 eurocent

De gebruiker dient rekening te houden met de eventuele auteursrechtelijke bescherming van de 
overgenomen gegevens en is verantwoordelijk in geval van niet-naleving van de wetgeving op het 
auteursrecht.                  

Art. 19

Internet is iedere dag beschikbaar tijdens de gewone openingstijden van de bibliotheek.

Het internet is gratis en kan alleen gebruikt worden door de ingeschreven leden van de 
bibliotheek. Alle andere modaliteiten worden door de bibliotheekraad vastgelegd in een apart 
reglement.

Art. 20

In de bibliotheek mogen geen dieren, behalve assistentiehonden, of hinderende voorwerpen 
worden binnengebracht. De bezoekers dienen zich in de bibliotheek rustig te gedragen en andere 
personen nooit te hinderen. Enkel niet-alcoholische dranken zijn toegelaten.

Art. 21

Het personeel mag de oorzaak van het alarmsignaal aan de uitgang nagaan en kan aan bezoekers 
vragen om hun tas te openen ter controle.

Art. 22

In geval van diefstal of vandalisme wordt de dader de toegang tot de bibliotheek ontzegd en 
wordt er een factuur voor de vergoeding van de beschadigde materialen opgemaakt, verhoogd 
met de administratiekost zoals bepaald in artikel 14.  Er wordt aangifte bij de politie gedaan. 

Art. 23

Leners die herhaalde malen het reglement overtreden of die weigeren de vereiste retributies 
en/of schadevergoedingen te betalen, kunnen door de bibliothecaris geschorst worden, die ook 
de duur van de schorsing vastlegt. De geschorste lener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Tegen deze beslissing tot schorsing kan hij/zij beroep aantekenen bij het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Menen.

Art. 24

In onvoorziene gevallen beslist de bibliothecaris.

Art. 25

Dit reglement treedt vanaf 28 maart in werking.  De gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2018, 
dagordepunt 9,  houdende de goedkeuring van het reglement voor de bibliotheekgebruiker wordt 
opgeheven.

Art 26

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de stad, in de bibliotheek en door 
inschrijving in het gemeentelijk register der bekendmakingen, in uitvoering van de artikelen 286 
§1, 287 en 288 van Decreet Lokaal Bestuur.

 

8. GR/2020/018 | Goedkeuren rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW 
Menen. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Gelet op artikel 186 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn de rechtspositieregeling van het personeel vaststelt.



Juridische grond

Gelet op de Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2008 en latere wijzigingen.

Gelet op de Rechtspositieregeling (A-statuut) met ingang van 1 januari 2009 (voor 
gemeentepersoneel en OCMW-personeel van de niet-concurrentiële of niet gesubsidieerde 
diensten), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing van 3 juli 2018;

Gelet op de Rechtspositieregeling (B-statuut) met ingang van 1 juli 2011 (voor OCMW-personeel 
van de concurrentiële en gesubsidieerde diensten) (met uitzondering van vakantiedagen en 
feestdagen met ingang van 1 januari 2011), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing 3 juli 
2018;

Feiten, context en argumentatie

Tot  op heden zijn er drie rechtspositieregelingen, nl.
* Rechtspositieregeling stad Menen
* Rechtspositieregeling A OCMW Menen
* Rechtspositieregeling B OCMW Menen voor alle personeel van het IVA Zorg Menen

Met het oog op een verdere integratie van stad en OCMW wordt er voorgesteld om de drie 
documenten in één document te integrereren.  Er werd een synthese gemaakt van de drie 
documenten.  Definities en benamingen werden geactualiseerd in uitvoering van het decreet 
lokaal bestuur en aanpassingen aan hogere regelgeving.

Daarnaast worden er tal van wijzigingen voorgesteld om een hedendaags HRM-beleid te 
faciliteren. De voornaamste wijzigingen op dat vlak zijn : 

* rationalisering van de verschillende graden binnen stad en OCMW
* modernisering van de wervings- en selectieprocedures
* actualisering en vernieuwing van de procedures van opvolging en feedback en het voorzien van 
een procedure van evaluatie bij functioneringsproblemen
* meer aandacht voor vorming en opleiding wat zich ook reeds vertaald heeft in het optrekken 
van het vormingsbudget in het goedgekeurde meerjarenplan
* meer mogelijkheden om relevante werkervaring uit de privé-sector of als zelfstandige financieel 
te valoriseren
* actualisering van de procedures van bevordering en interne personeelsmobiliteit
* de regeling rond vakantieverlof werd herschreven rekening houdende met de Europese 
regelgeving inzake jaarlijks vakantie
* rationalisering van bepaalde combinaties van leeftijdsverlof en eindeloopbaanmaatregelingen in 
de zorgsector
* de feestdag van 15 november wordt vervangen door een feestdag op 2 januari
* het aantal dagen dienstvrijstelling voor lokale feestdagen gaat van 4,5 naar 3,5 - ter 
compensatie wordt er een volledige dag dienstvrijstelling voor teamactiviteiten voor alle 
personeelsleden voorzien ipv een halve dag
* het bedrag van de maaltijdcheques werd opgetrokken van 5,00 euro naar 5,50 euro
* de regeling inzake de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeel werd opgenomen 
in de RPR.  In het kader van de opmaak van het meerjarenplan werd reeds beslist dat de bijdrage 
van 1 % in 2020 verhoogd wordt naar 2 % en in 2021 naar 3 %

Alle voorgestelde wijzigingen moet het Menen mogelijk maken om zich te profileren als een 
goede werkgever met aandacht voor het welzijn van zijn medewerkers.  

De integrale nieuwe tekst van de rechtspositieregeling werd op dinsdag 21 januari 2020 officieel 
onderhandeld met de syndicale organisaties. Op 13 december 2019 ging reeds een 
werkvergadering met de vakbonden door.  Er werd op verschillende vragen tot aanpassing van de 
tekstvoorstellen ingegaan.  
De onderhandelingen resulteerden in een protocol van akkoord met de drie vakorganisaties.  

Tussenkomsten



Raadslid Bonte-Vanraes is tevreden dat de maaltijdcheques omhoog getrokken worden met 0,5 € 
en dat de tweede pensioenpijler wordt verhoogd. Ze dringt erop aan dat er ook rekening 
gehouden wordt met de opmerkingen van de vakbonden waarbij er ook voorzien wordt in een 
timing.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW Menen, bijgevoegd als 
bijlage, wordt goedgekeurd.  De ingangsdatum van deze nieuwe rechtspositieregeling is 1 maart 
2020 tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de rechtspositieregeling. 

Artikel 2 : De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2008 en latere wijzigingen wordt met ingang van 1 
maart 2020 vervangen door de in artikel 1 goedgekeurde nieuwe rechtspositieregeling.

9. GR/2020/013 | Opheffing reglement sociaal pedagogische toelage 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur art. 41

Juridische grond

Op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd het reglement houdende toekenning van een 
stedelijke vakantietoelage aan langdurige zieken en mindervaliden en het reglement houdende 
toekenning van een sociaal pedagogische toelage voor thuisverzorging van kinderen met een 
ernstige handicap afgeschaft - op basis van het beperkt aantal aanvragen. 

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 werd het reglement sociaal pedagogische toelage 
opnieuw ingevoerd en goedgekeurd. 

Op de gemeenteraad van 19 december 2016 werden de aanpassingen in het reglement sociaal 
pedagogische toelage goedgekeurd. 

Feiten, context en argumentatie

 

Op de gemeenteraad van 16 december 2013 werd het reglement houdende toekenning van een 
stedelijke vakantietoelage aan langdurige zieken en mindervaliden en het reglement houdende 
toekenning van een sociaal pedagogische toelage voor thuisverzorging van kinderen met een 
ernstige handicap afgeschaft - op basis van het beperkt aantal aanvragen. 

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 werd het reglement sociaal pedagogische toelage 
opnieuw ingevoerd en goedgekeurd. 

Op de gemeenteraad van 19 december 2016 werden de aanpassingen in het reglement sociaal 
pedagogische toelage goedgekeurd. 

Aantal uitbetaalde sociaal pedagogische toelage sinds 2015

jaar aantal uitgaven

2015 9 450 euro

2016 13 650 euro

2017 11 1100 euro

2018 9 900 euro

2019 13 1300 euro



Vermits er voor het  reglement sociaal pedagogisch toelage maar een beperkt aantal aanvragen 
en uitbetalingen zijn,

Gezien de steunprincipe binnen het OCMW en de personen die nu recht hebben op de sociaal 
pedagogische toelage eventueel daar een tussenkomst kunnen krijgen indien ze aan de 
voorwaarden voldoen.

Er wordt voorgesteld om het reglement sociaal pedagogische toelage met terugwerkende kracht 
af te schaffen met ingang van 1 januari 2020.

Dit wordt ook gecommuniceerd naar de mensen die vorig jaar sociaal pedagogische toelage 
kregen.

Tussenkomsten

Schepen Declercq meldt dat de socio-pedagogische toelage zonder voorwerp gekomen is sinds de 
vorige gemeenteraad waarbij de steunprincipes goedgekeurd werden en deze toelage wordt dan 
ook opgeheven. Deze toelage wordt in het REMI-systeeem verwerkt. De 13 personen die vroeger 
deze toelage toegekend kregen, zullen worden aangeschreven en er zal nagekeken worden welke 
tussenkomst er in de toekomst toegekend kan worden. Raadslid Poot zal zich voor dit punt 
dienen te onthouden omdat er weinig informatie is waarom deze toelage wordt afgeschaft. Deze 
toelage werd afgeschaft in 2013 en terug ingevoerd in het jaar 2014. Het is spijtig dat dit niet in de 
gemeenteraad van december 2019 behandeld is geworden. Het is niet omdat er weinig aanvragen 
zijn, dat dit een slecht reglement zou zijn. De zorgkosten kunnen niet altijd aangetoond worden 
en REMI zal daar niet steeds een antwoord op kunnen geven. Schepen Declercq stelt dat REMI 
wel degelijk een antwoord zal kunnen bieden. Alle tussenkomsten die gezinnen kunnen hebben, 
worden daarmee begroot. Dit was een lineaire tussenkomst zonder dat het inkomen een rol 
speelde. Raadslid Coppens heeft gelezen dat er wel een inkomstengrens was van 30.000 €. 
Schepen Declercq maakt duidelijk dat het inkomen een mindere rol speelde. Raadslid Poot vindt 
het op haar beurt spijtig dat alles herleid wordt tot één steunreglement en een extra steuntje in 
de rug wordt hier weggenomen. Raadslid Coppens gaat verder en heeft nog maar gedeeltelijk zijn 
standpunt medegedeeld. Hij heeft het over het stukje dat door de collega naar voren wordt 
gebracht. Deze toelage werd op een andere manier toegekend dan de steunprincipes en dit is 
inderdaad een andere beleidskeuze. Het is vreemd dat er verwezen wordt naar het beperkt aantal 
aanvragen en naar aanleiding van een ander punt waarnaar verwezen wordt. Hier wordt niet 1 
bocht genomen, maar 10 bochten tegelijk. Dit werd simplistisch samengevat dat het wellicht te 
maken heeft met aan welke kant van de tafel men zit, maar hier kan men toch geen 100% de kar 
draaien. Het is goed dat de secretaris notuleert en de geschiedenis komt hier tot zijn recht. Hij 
verwijst ernaar dat in de vorige legislatuur deze toelage eerst werd afgeschaft en terug werd 
ingevoerd en dat men toen de wind van voren gekregen heeft. Hij verwijst hiervoor naar de 
tussenkomst van raadslid Garreyn in de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin ze stelde 
dat "Ze vindt dat het stadsbestuur zijn handen mag samenleggen. Ze werkt al 15 jaar in het 
buitengewoon onderwijs. Als iemand een kind ter wereld zet dat zwaar fysiek gehandicapt is, dan 
is het zetten van stappen naar zelfstandigheid zeer moeilijk en blijven die kinderen afhankelijk van 
papa en mama. De Stad geeft dan slechts 150 euro per jaar aan dergelijk gezin. Heeft het 
stadsbestuur dan nog een hart en durven jullie die mensen nog onder de ogen kijken? Die mensen 
verdienen een pluim en er komt een dag dat papa of mama dit niet meer kunnen doen. Er is 
dikwijls geen plaats in een instelling en de premie van de stad is een druppel op een hete plaat, 
doch die is hard nodig. Het gaat om 150 euro en door de interne staatshervorming valt ook de 
provinciale premie weg. Die mensen worden dubbel hard getroffen door het wegvallen van de 
stedelijke en de provinciale premie." Als je maar vier vijfde gaat werken, is die toelage welkom. Op 
dit moment werd door het schepencollege toegezegd om hierop terug te komen met een 
alternatief. Toenmalig raadslid Declercq is hierop tussengekomen ze verwijst naar de discussie die 
toen gevoerd werd. Toen ging het over de meerwaarde dat er een nieuwe premie is en over de 
hoogte van het  bedrag. Ze vond het toen goed dat er naar de oppositie geluisterd werd. Nu 
wordt dit systeem opgehangen aan het REMI-systeem. Toen was de grote kritiek dat er gedurfd 
werd om deze toelage voor een beperkt aantal mensen af te schaffen. Deze toelage opheffen 
komt neer op dezelfde kritiek. Van al die 13 aanvragen is wellicht geweten dat ze er geen recht 
meer op zouden hebben. Schepen Declercq zegt dat het verschilt zit in het feit dat er in 2014 een 



beleid gevoerd werd los van het OCMW en dit heeft niets te maken met de stoel waarop men zit. 
Door een gesprek met de maatschappelijk werkers zal er meer gedaan kunnen worden voor 
sommige mensen dan vroeger. Raadslid Coppens stelt dat dit gedeeltelijk wel zal kloppen voor 
een aantal mensen, maar voor een aantal andere mensen zal het niet kloppen maar hij betreurt 
het dat dit op een andere manier gezegd werd en nog niet zo lang geleden. Raadslid 
Vandendriessche vindt dat de uitleg van raadslid Coppens zeer goed was. Hij vindt het niet goed 
dat voor deze socio-pedagogische toelage de mensen nu naar het OCMW zullen moeten gaan en 
hij stelt vast dat veel mensen angst hebben om daar naartoe te gaan. Hoe kunnen die mensen 
geholpen worden zonder dat het kenbaar is. Dit is een stigma. Schepen Declercq wil werken aan 
het verlagen van de drempel naar het OCMW en het OCMW is er niet enkel voor arme mensen. In 
het OCMW kan men terecht voor het Huis van het Kind, waar men met iedere welzijnsvraag kan 
binnenlopen. Raadslid Vandendriessche vindt dat het antwoord hem bevalt.              

Stemming

Met 19 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Kasper 
Vandecasteele, Jelle Janssens, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân 
Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias 
Eeckhout), 9 stemmen tegen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Lisa 
Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel), 2 
onthoudingen (Philippe Mingels, Karolien Poot)

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad heft het reglement sociaal pedagogische toelage op met ingang van 1 
januari 2020.

 

10. GR/2020/000 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 18 december 2019. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie

Zijn er opmerkinge te maken over het proces-verbaal van de zitting van 18 decmeber 2019? Art. 
32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over 
de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Jelle 
Janssens)

Besluit



Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 18 december 2019 wordt goedgekeurd mits rekening te 
houden met de opmerking van raadslid Soens dat het gaat om 11,67€ pv 11,60€ wat betreft de 
OCMW-raad.

11. GR/2020/020 | Algemene Gemeentebelasting. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur) 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

art. 2 DLB en art. 40 DLB

Juridische grond

art. 21 DLB

Feiten, context en argumentatie

Dit dagordepunt werd op de dagorde van de gemeenteraad dd. 5 februari 2020 geplaatst bij 
schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid Berenice Bogaert dd. 28 januari 2020 . 
Het woord wordt verleend aan de aanvrager. 

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL OM EEN AGENDAPUNT TOE TE VOEGEN :

 Het toe te voegen agendapunt betreft de “Algemene Gemeentebelasting “.

Op de gemeenteraad van 18 december 2019 behandelde dagordepunt 33 de “ Algemene 
Gemeentebelasting”. De inhoud van dit agendapunt werd tijdens de stemming door de 
“meerderheid” goedgekeurd. De oppositie stemde tegen.

Als CD&V fractie willen wij dit agendapunt hernemen om enkele aanvullingen
bij deze “Algemene gemeentebelasting” toe te voegen.

Motivatie :

Het systeem van personenbelasting is gebaseerd op het inkomen. Wie veel verdient betaald 
meer. Wie kinderen ten laste heeft krijgt een vermindering. Zo zijn er nog tal verminderin-gen die 
in rekening kunnen gebracht worden.

Wat de gemeentebelasting betreft zou het aangewezen zijn om rekening te houden met 
alleenstaanden die niet in aanmerking komen  voor de “verhoogde tegemoetkoming” en 
éénoudergezinnen met kinderen.

Mijn tussenkomst op de gemeenteraad van 05.02.2020 :

In het meerjarenplan 2020 – 2025 lezen we in de rubriek : “Warm Menen voor iedereen “ dat 
men prioritair wil werken aan armoedebestrijding. Preventieve maatregelen zijn dan ook 
aangewezen.
Zoals ik reeds aangaf in mijn tussenkomst op de gemeenteraad van 18.12.2019
zijn er veel mensen en vooral alleenstaanden, die het financieel heel moeilijk hebben om rond te 
komen. Het water staat dikwijls aan de lippen. Alleen leven, al dan niet met kinderen, is heel duur 
en bij de minste tegenslag kan men het financieel niet meer aan. Hierbij verwijs ik naar het steeds 
maar stijgend aantal mensen die bij het OCMW terecht komen voor financiële tegemoetkomingen 
en schuldbemiddeling.

Vorige maand werd na mijn tussenkomst beweerd dat de gezinnen nu over meer inkomsten 
beschikken door diverse maatregelen
Dit is een zeer éénzijdig standpunt en niet altijd correct, want men vergeet te zeggen dat de 
kosten ook steeds stijgen, denken we vb. aan energie, nutsvoorzieningen, sociale huur, openbaar 
vervoer, de zorgverzekering enz…

In het meerjarenplan 2020 – 2025 lezen we bij Aktiepunt 4.1.5. “wij voeren een armoedetoets in 
voor al onze beleidsbeslissingen “.



Ik vraag mij af of dit reglement “ Algemene gemeentebelasting” een armoedetoets ondergaan 
heeft. Ik denk het niet, want men vergeet één belangrijke groep nl. alleenstaanden al dan niet 
met kinderen ten laste.

Wanneer de “armoedetoets” wel werd toegepast op deze groep van inwoners als alleenstaande, 
éénoudergezinnen met kinderen, dan zou het zeer duidelijk moeten zijn dat zij in aanmerking 
komen voor het sociaal tarief van 60 euro.
Immers elke euro die zij minder moeten betalen geeft hen wat meer “ademruimte”.
In het huidig reglement staat “het is de bedoeling om iedereen die gebruik maakt van algemene 
gemeentelijke dienstverlening door in de gemeente te wonen, te laten bijdragen. Eén persoon die 
beroep doet op de gemeentediensten of een gezin met meerdere personen is toch een groot 
verschil.

Vandaar ons voorstel om het Artikel 4 van  het reglement op de “Algemene gemeente-belasting 
Menen “ aan te passen en uit te breiden als volgt :

 

Algemene gemeentebelasting Menen

Goedkeuring op GR. 18.12.2019

 

Artikel 4 :

De belasting wordt vastgesteld op :

* 100,00 euro per gezin per jaar

* 60,00 euro voor de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op 
   verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV-
   statuut =  rechtgevende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming)

Voorstel om toe te voegen :

* 60,00 euro voor :
   - een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft
   - een alleenstaande, zijnde een éénoudergezin met kinderlast, ttz. met kinderen waarvan 
     geen enkele kind op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt.

 

Tussenkomsten

Schepen Declercq antwoordt op dit aanvullend agendapunt als volgt. Het stadsbestuur zet in op 
een Warm Menen. De algemene gemeentebelasting is al sinds 2008 niet meer nominaal verhoogd 
en normaal zou dit bedrag al moet uitkomen op rond de 125 € met toepassing van de index, wat 
een goede zaak is voor alle gezinnen. Ze weet dat ze hiermee in herhaling zal vallen met wat ze in 
de gemeenteraad van 18 december 2019 gesteld heeft. Het tarief van 60 € is voorzien voor een 
grote groep van kwetsbare mensen namelijk de eerste categorie van mensen die een verhoogde 
tegemoetkoming hebben, een specifieke uitkering, een leefloon of gelijkgestelde uitkering 
hebben, een inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming voor personen met een 
handicap of een toeslag voor kinderen met een handicap hebben. Een tweede categorie van 
mensen die ingeschreven zijn in een ziekenfonds omwille van een specifieke hoedanigheid, zoals 
wezen of niet begeleide minderjarigen. Verder is er ook nog de categorie van mensen die onder 
een bepaalde inkomensgrens vallen, standaard voor 2020 is dit 19.335 € verhoogd met 2579 € per 
bijkomend gezinslid. Behoor je tot deze categorieën, dan krijg je de vermindering van 60 € en dit 
wordt zelfs berekend op een bruto belastbaar maandinkomen. Alleenstaanden met een klein 
inkomen en eenoudergezinnen met een klein inkomen, krijgen deze korting al toegekend. Het is 
ook niet de bedoeling om de éénoudergezinnen te stigmatiseren en niet iedereen kan over 
dezelfde kam geschoren worden. Hier in REMI worden ook de grotere inkomens met een grote 
schuldenlast meegerekend. Er is nog steeds het sociaal individueel onderzoek door de 
maatschappelijk werker. Los van de politieke discussie wordt de armoedetoets gehanteerd door 
een apart tarief van min 40% te voorzien met een ruime categorie van begunstigden, met een 



beperkt inkomen, inclusief alleenstaanden met een beperkt inkomen. Dit blijkt uit het antwoord 
van de dienst armoede. Het mag niet de bedoeling zijn om te scoren met cadeaus en om elkaar 
vliegen af te vangen, maar het moet het opzet zijn om de mensen die het nodig hebben, te 
ondersteunen. Raadslid Poot kan achter het idee staan om alleenstaanden maar 60 € te laten 
betalen. Je kan plots ook alleenstaande worden met ook een inkomen van de voorbije jaren dat 
niet meer een correct beeld weergeeft. Er zijn ook personen met een verhoogde 
tegemoetkoming  of personen met een handicap die over een groot inkomen beschikken. 
Iedereen mag niet over dezelfde kam geschoren worden. Er zijn eveneens éénoudergezinnen die 
door de bomen het bos niet meer zien. Raadslid Bogaert wenst niet te scoren met cadeaus, maar 
het gaat vooral over mensen met een netto-inkomen van net boven de 19.500 €. De categorie van 
netto tussen de 1200 € en 1500 € komt niet meer rond. De vraag is dan ook of ze in aanmerking 
komen voor REMI. Wat is het plafond voor REMI? Ze merkt dat er wel een tegemoetkoming 
voorzien wordt in Wervik en Wevelgem. Menen kent deze problematiek ook en ze dacht om met 
dit agendapunt een preventieve maatregel te kunnen nemen. Ze dringt aan om dit nog te 
overwegen. Schepen Declercq merkt ook op dat een persoon van de ene op de andere dag met 
minder inkomen kan vallen en dit is in REMI opgenomen. Voor het verschil van 40 € wordt er met 
die mensen gesproken en worden de zaken proactief aangepakt. Raadslid Poot vraagt of dat er 
ook nog wel een thematische steun mogelijk is. Schepen Declercq meldt dat dit vanuit het 
belastingreglement wordt afgetoetst of mensen die 60 € toegekend kunnen krijgen en dit na 
aftoetsing met de financieel directeur. Raadslid Bogaert wenst te vernemen wat het maximum 
bedrag is binnen REMI. Schepen Declercq verwijst hiervoor de leden van de gemeenteraad die 
aanwezig waren op de gemeenteraadscommissie. Dit bedrag hangt af van het bedrag dat nodig is 
voor mensen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Raadslid Vandamme meent toch te 
weten dat er een maximum bedrag is voor REMI. Schepen Declercq stelt dat er een thematische 
REMI is en maximum REMI. De Voorzitter vindt dat dit een technische element is dat nog nader in 
een gemeenteraadscommissie behandeld kan worden.            

Stemming

Met 14 stemmen voor (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe 
Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot, Mattias Eeckhout), 16 
stemmen tegen (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, 
Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Kasper Vandecasteele, 
Jelle Janssens, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan)

Besluit

Enig artikel: Het agendapunt wordt behandeld en verworpen.

12. GR/2020/021 | Motie tot het behoud van de afdeling Materniteit van AZ Delta Menen. (art. 21 
decreet Lokaal Bestuur) 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

art. 2 DLB en art. 40 DLB

Juridische grond

art. 21 DLB

Feiten, context en argumentatie

Dit dagordepunt werd op de dagorde van de gemeenteraad dd. 5 februari 2020 geplaatst bij 
schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid Kasper Vandecasteele dd. 30 januari 2020. 
Het woord wordt verleend aan de aanvrager. 

In een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt gesteld dat een 
materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om de kostprijs per bevalling te 



kunnen verlagen tot een aanvaardbaar niveau. De materniteiten die dit minimumaantal niet 
halen, moeten mogelijk sluiten. De afdeling materniteit van Menen is één van de materniteiten 
die door deze studie wordt beoogd.

De gemeenteraad van Menen vraagt de minister om met de volgende argumenten rekening te 
houden: 

Menen is een regionaal basisziekenhuis, met als missie een toegankelijke zorg te bieden voor 
inwoners van de regio, rekening houdend met de noden van de bevolking. Bovendien wenst het 
ziekenhuis deze zorg te leveren aan de beste kostprijs. 

 Een bevalling behoort tot de absolute basiszorg en bijgevolg tot de primaire activiteit van 
een regionaal ziekenhuis.

 Kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg houdt ook in dat de zorg dicht bij huis moet kunnen 
plaatsvinden. Patiënten hebben het recht om een keuze te maken voor een centrum dat 
voor hen snel en eenvoudig bereikbaar is. Een verplaatsingstijd van een halfuur is daarbij 
niet voor elke patiënt een aanvaardbare norm.

 In de materniteit worden 25% kwetsbare kinderen geboren. De materniteit heeft 
specifieke expertise opgebouwd om deze kinderen extra kansen op een goede start te 
geven. Menen heeft een uitstekende samenwerking met het ziekenhuis,  kind & gezin, het 
OCMW, gynaecologen en vroedvrouwen.

 De dienst materniteit van Menen voldoet nu aan de huidige normering. De afdeling heeft 
een enthousiaste en competente verpleegkundige en medische bestaffing en werkt met 
eigentijdse en gespecialiseerde apparatuur. De aangeboden zorg wordt zeer gewaardeerd 
door de patiënten, hetgeen ook blijkt uit de enthousiaste reacties die het ziekenhuis en 
de afdeling dagelijks mogen ontvangen. De recente berichtgeving over een mogelijke 
sluiting heeft ook heel wat ongerustheid veroorzaakt bij patiënten in de omgeving, die 
hun vertrouwde zorgaanbod niet willen verlaten. 

De gemeenteraad vraagt de minister dan ook om op basis van bovenstaande visie geen nieuwe 
normen op te leggen en naast kosten- en efficiëntieoverwegingen ook rekening te houden met 
kwaliteit en nabijheid van basiszorg, toegespitst op de noden van de patiënten in de zorgregio.
De gemeenteraad vraagt de minister dan ook met aandrang – om al deze redenen en in naam van 
haar ganse bevolking – de materniteit van het AZ Delta Menen te behouden.

Tussenkomsten

Raadslid Vandecasteele heeft deze motie ingediend en vraagt aan de gemeenteraad om deze 
eenparig goed te keuren en hij is hiervan overtuigd omdat hij op facebook gezien heeft dat de 
oppositie dit zal mee goedkeuren. De Burgemeester vindt dat dit best ook op facebook wordt 
gezet. Raadslid Maxy stelt dat meerdere partijen dit zullen steunen en samen maken we deze 
motie sterk. Ze heeft ook positiever ervaringen in de materniteit van Menen, net zoals haar twee 
collega's. Menen heeft specifieke zorgnoden en 20% tot 25% van de kinderen worden geboren in 
kansarme gezinnen. Ook voor de buurgemeenten vormt de materniteit een positieve aantrekking 
voor Menen. Volgens de minister van Welzijn moet dergelijke problematiek opgenomen worden 
in de zorgstrategische plannen van de ziekenhuizen. Raadslid Platteau werd hierover reeds veel 
aangesproken en als kersverse mama had ze wel in Menen willen bevallen. Raadslid Mingels kan 
niet spreken als kersverse ouder, maar hij heeft wel 2 kinderen die hier geboren zijn en raadslid 
Poot heeft hier drie kinderen laten bevallen. Nu ligt de beslissing in handen van de minister op 
basis van een studie. Deze motie is een kleine stap, maar achter de schermen zullen nog 
belangrijker stappen gezet moeten worden. Binnen de meerderheid heeft men een goede partner 
en hij rekent hiervoor ook op de partijen die in de meerderheid zitten. Misschien dat unanimiteit 
in deze motie hieraan kan verhelpen. Hij is verder ook benieuwd, dat mocht het negatief zijn, welk 
antwoord het stadsbestuur hierop zal geven. AZ Delta werd in heel zaken gefaciliteerd ondermeer 
met de site Bauduin. Het stukje van het ziekenhuis dat men zou verliezen, zou op heel domeinen 
een impact hebben. Hij zal meegaan in deze motie en hij wenst schepen Declercq ook te 
feliciteren met haar TV-optreden. De Voorzitter zal deze motie ook goedkeuren verwijzende dat 



zijn ouders in Menen geboren zijn, hijzelf in Menen geboren is, zijn kinderen in Menen geboren 
zijn en hij hoopt dat zijn kleinkinderen ook in Menen geboren zullen worden.       

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Het agendapunt wordt behandeld en goedgekeurd.
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Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden  Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Karolien Poot, Philippe Mingels, Sylvianne 
Scherpereel hebben mondelinge vragen ingediend.

Mondelinge vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes
1. Vraag ivm crypte voormalige Franciscuskerk.
Onlangs was ik aanwezig op een nieuwjaarsevent in de voormalige Franciscuskerk.
Voor velen onder de aanwezigen was dit pure nostalgie. We komen van een tijd dat we er 
wekelijks naar de hoogmis moesten, sommigen hebben er hun communies gedaan en anderen zijn 
er getrouwd of ,wat minder plezant, een geliefd familielid ten grave moeten dragen.
Het voelde in het begin dus wat vreemd om aan een praattafeltje te mogen genieten van een 
lekker Meens gebrouwen biertje, wat luider te mogen praten dan destijds en toffe muziek te horen 
die eens niet uit de orgel kwam.
Maar ik moet zeggen, het wendde snel. We voelden er ons al snel op ons gemak en ik ben ervan 
overtuigd dat de locatie een meerwaarde is voor het verenigingsleven in onze stad.
Toch heb ik enkele bedenkingen of suggesties.
Nieuwsgierig als we allemaal zijn gingen we ook even een kijkje nemen in de sacristie en konden 
we zelfs beneden in de crypte. Groot was dan ook onze verbazing dat daar open en bloot 2 
skeletten lagen, helemaal niet afgeschermd. Luguber uiteraard maar toch ook een beetje 
onverantwoord. De aanwezigen waren natuurlijk  gemanierde en wijze mensen en hebben de 
crypte met het nodige respect  bezocht en weer verlaten. Maar ik zou toch pleiten om de crypte te 
sluiten als er een event is of toch die 2 graven met skeletten af te sluiten met een plexi glas.
Maar ik vraag mij vooral af wat er met deze skeletten zal gebeuren en bij uitbreiding met de 
crypte ? Zonder twijfel heeft dit een geschiedkundige waarde. Zal de stad dit als een historische 
meerwaarde aanzien en daar dan ook het nodige voor ondernemen ? 

Schepen Vanryckegem stelt dat in de meerjarenplanning er voor de restauratie van de Sint-
Franciscuskerk 1.600.000 euro voorzien is (800.000 euro in 2021 en 800.000 euro in 2022). De 
voorziene bedragen zijn gebaseerd op het ontwerp van het haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de 
herstemming van de Sint-Franciscuskerk uitgewerkt door het studiebureau ‘Studio Open Kerken’. 
Op basis van het hiervoor uitgewerkte scenario zal een ontwerper het dossier concretiseren en de 
restauratiewerkzaamheden opvolgen. Bij de uitwerking van het dossier zal er aan de ontwerper 
worden gevraagd de nodige aandacht te willen besteden aan de crypte zodanig de historische 
waarde ervan kan worden opgewaardeerd. In afwachting van de restauratiewerkzaamheden zal 
er worden gecommuniceerd aan de uitbater, CC De Steiger, om te crypte af te sluiten wanneer er 
evenementen plaatsvinden in de kerk.
De huurders van de kerk huren in de huidige tussenfase enkel het inkomportaal en schip. Indien 
gewenst in overleg kan ook de sacristie of weekkapel gehuurd worden. De andere ruimtes 
(kelder/zolder) zijn niet toegankelijke voor huurders en zijn dan ook afgesloten. Men kan 



nieuwsgierig zijn of hier lacherig over doen, maar het is duidelijk dat men daar niet binnen mag. 
Het is gebeurd en er zullen maatregelen getroffen worden. Wie daar ligt, is niet duidelijk, maar 
het zullen wellicht priesters zijn. De sleutel van de crypte is echter dezelfde als voor alle andere 
ruimtes in de kerk waardoor huurders zichzelf ook toegang kunnen verlenen tot de crypte. 
Huurders hoeven daar niet te gaan curieuzeneuzen. Mbt. de menselijke skeletten in de crypte 
werd eerder geopperd om ze over te brengen naar de stedelijke begraafplaats. Dit zal intern 
worden bekeken maar misschien kunnen deze skeletten respectvol worden overgebracht naar de 
Oude Begraafplaatsen om ze een plek te geven bij de Broeders Capucijnen met een gedenksteen. 
Dit zal samen met de kerkelijke overheid worden uitgewerkt.     

Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert
2. Vraag ivm de Trage wegen.
Trage wegen zijn een zegen voor wandelaars, joggers, fietsers en noem maar op.
In de periode van 2007 tot en met 2012 was er jaarlijks een bedrag van 30.000 euro voorzien in de 
stadsbegroting om trage wegen te renoveren, te onderhouden en zelfs te voorzien van eenvormige 
naambordjes. Zo konden een 3-tal dossiers gerealiseerd worden. Uit ervaring weet ik – als het 
stadsbestuur de intentie heeft om nu en in de komende jaren trage wegen te renoveren – het 
dringend noodzakelijk is om keuzes te maken en dossiers op te starten. Zo kan men bepaalde 
hoogdringende dossiers voor renovatie van bepaalde trage wegen effectief aanpakken.
Enkele suggesties : - de Kloosterhoekwegel (Lauwe)
                                - de Berghenswegel ( Rekkem/Lauwe)
                                - de Nachtegaalstraat en verbinding met Rouge Porte (Halluin)
                                - de Preshoekwegel

Vragen :
- Wie en waar zullen bepaalde keuzes gemaakt worden ?
- In de huidige stadsbegroting is er 300.000 euro voorzien voor verbetering van de
  fietsinfrastructuur en wandelwegen. Welk bedrag is hierbij specifiek voorzien voor het grondig 
renoveren van de trage wegen ?
- Beter onderhoud van trage wegen is ook aangewezen. Deze die milieuvriendelijk
  zijn aangelegd zijn een pluspunt, maar de keerzijde is dan dat ze meer onderhoud
  vragen. Welk budget is er concreet daarvoor voorzien ?
- Mogen wij verwachten dat hier werk van gemaakt worden en binnen welke termijn ? 

Schepen Roose meldt dat de werkzaamheden worden voorbereid en dat de opmaak van de 
inventaris trage wegen volop in uitvoering is waarbij er per weg een score wordt gegeven aan de 
toestand ervan.
De aangegeven wegels worden hierbij ook onderzocht. Er is geen specifieke verdeelsleutel 
vastgelegd voor de renovatie van de trage wegen wat noodzakelijk is. Vooropgestelde timing is 
om de inventaris klaar te hebben tegen mei 2020 waarna een bestek wordt opgemaakt voor de 
renovatie van trage wegen. Met als doel om elk jaar ten minste 1 trage weg te kunnen renoveren. 
Raadslid Bogaert vindt dat het een succes zal zijn als er per jaar 1 trage weg kan worden 
aangepakt. Ze kijkt hier vol vertrouwen naar uit. Schepen Roose beaamt dat het altijd de 
bedoeling is geweest om de doelstelling hoog te zetten. Hij verwijst ook naar de toegekende 
toelage van de minister van mobiliteit voor het verkeersveilig maken van 10 
schoolomgevingen.      

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.
3. Vraag ivm betaalbaarheid sociale huisvesting verhaald op zwaksten.
Voor vele huurders van een sociale woning bracht de eindejaarsperiode een bitter cadeau. Met 
ingang van 1 januari 2020 betalen zij, ten gevolge van een nieuwe Vlaamse regelgeving, een stuk 
meer voor hun sociale woning dan in 2019.
Hierdoor kregen heel wat huurders te maken met een onevenredige prijsverhoging die ook meteen 
werd ingevoerd. Er werden met andere woorden geen overgangsmaatregelen voorzien.
Deze nieuwe regelgeving is eigenlijk ingevoerd op een manier die in schril contrast staat met wat 
er kan op de private markt. Daar moet de verhuurder maanden voor het aflopen van het contract 
de huurder op de hoogte brengen van een huurprijsverhoging. We stellen vast dat mensen die in 
financiële kwetsbaarheid leven, pas enkele weken geleden op de hoogte werden gebracht van hun 
nieuwe huurprijs. Dat die stijging, hoe klein ook, deze mensen voor bijkomende uitdagingen stelt, 



zie je vanzelf.
Sociaal werkers die cliënten in OCMW’s begeleiden via budgetbeheer of schuldbemiddeling 
moeten plots op zoek naar extra besparingen in het huishoudbudget. Voor wie maandelijks 
rondkomt met een krap leefbudget is de extra huur veel geld.
De nieuwe huurprijsberekening is het gevolg van drie wijzigingen die in 1 beweging werden 
uitgevoerd:

 een nieuwe marktwaardebepaling,

 een energiecorrectie

 het laten meetellen van alle inkomens. 

De berekening van de marktwaarde was haastwerk waardoor de kans op onnauwkeurigheden 
zeer groot is.
De energiecorrectie wordt alleen toegepast wanneer de woning werd gerenoveerd en niet in een 
woning woont met energetische gebreken. Groen heeft er altijd voor gepleit om de 
energiecorrectie in twee richtingen in te voeren en dus ook kortingen toe te staan indien de 
woning op dat vlak slecht presteert. De invoering is hier echter eenzijdig gebeurd. Bovendien lijkt 
die twee keer meegeteld te worden, zowel in de berekening van de nieuwe marktwaarde als in de 
berekening van de energiecorrectie, want de waarde stijgt na renovatie.
Het in rekening brengen van een aantal gewone inkomsten van inwonenden lijkt een logische 
maatregel, maar het in rekening brengen van de inkomensvervangende tegemoetkoming van 
gehandicapte kinderen, is onaanvaardbaar.
Het gaat om inkomsten van zwaar gehandicapte volwassen kinderen die vooral dienen om de 
extra zorgkosten te kunnen betalen. Bij deze gezinnen is een stijging van de huurprijs van 
verschillende honderden euro’s per maand geen zeldzaamheid.
Een sociale woning, die een oplossing moet bieden tegen armoede, dreigt nu mensen in de 
armoede te brengen. De Vlaamse overheid pakt het betaalbaarheidsprobleem van de sociale 
huisvesting aan op de rug van de allerzwaksten. Dat is voor ons totaal onaanvaardbaar.
Wij hebben daarom 2 vragen:
a) Zal het OCMW hieromtrent beleid ontwikkelen waardoor het BCSD gestimuleerd wordt om voor 
gezinnen die te maken hebben met een onevenredige huurprijsverhoging een tegemoetkoming te 
voorzien?  
b) Is het gemeentebestuur bereid om een schrijven te richten naar de bevoegde Vlaams minister, 
de heer Matthias Diependaele, met de vraag om de nieuwe regelgeving aan te passen zodat de 
onbedoelde, onevenredig grote prijsverhogingen (in vergelijking met de normale prijsstijging op de 
private huurmarkt) terug gedraaid worden, ten einde het recht op wonen voor iedereen te kunnen 
garanderen?

Schepen Vandenbulcke merkt op dat dit een heel actuele vraag is en dat hij direct naar de 
minister gebeld heeft om dit aan te passen, maar dit is niet waar.  De sociale dienst van het 
OCMW heeft reeds een instrument dat tussenkomsten mogelijk maakt (het gebruik van REMI 
werd in een vorige OCMW raad besproken en goedgekeurd) voor mensen die mensen kan 
bijstaan in dergelijke situaties. Je weet dat het bestuur van de SHM in Menen met eenzelfde 
proportionaliteit is samengesteld als de gemeente- en ocmw-raad (en dat is tamelijk uniek in 
Vlaanderen). In een voorbije raad van bestuur werd het in rekening brengen van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming van gehandicapte kinderen reeds besproken en 
betreurd. De directeur heeft meegegeven dat deze maatregel al werd aangekaart bij de 
administratie van het departement wonen en dat men dit aan het bekijken is. Ook heeft de 
minister al verklaard dat de nieuwe regelgeving zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt. 
Dit werd vandaag bekendgemaakt met een dubbele korting voor minder-valide medebewoners 
en dit is goed dat dit werd aangepast. De stad heeft hier op zich geen initiatief genomen. De 
directeur zal niet nalaten de raad van bestuur op de hoogte te houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze. Gezien de nauwe en vlotte samenwerking tussen de stad en 
woonmaatschappij Impuls die instaat voor quasi alle sociale verhuringen in Menen die onder de 
nieuwe huurprijsberekening vallen zal de stad zelf hier geen initiatieven nemen. Wij rekenen op 
de raad van bestuur van Impuls om de situatie nauw op te volgen en ons op de hoogte te houden. 
Raadslid Poot vindt dat REMI een goed instrument is om een financiële situatie aan te pakken 



maar niet om een crisissituatie aan te pakken. REMI houdt wel rekening met eindejaarsgeld en 
het vakantiegeld. De huuruitgaven stijgen veelal in deze contracten en die mensen moeten 
worden beschermd. In de privé-markt zullen de huurprijzen ook stijgen tot veel boven de 400 €. 
Zo wordt de volledige huurmarkt onbetaalbaar. Er moet opgekomen worden voor die mensen die 
hun stem niet kunnen laten horen. Nu moet onze stem gehoord worden want dit is een asociale 
maatregel. Schepen Vandenbulcke meldt dat dit al werd aangekaart en door deze stijging zullen 
de huisvestingsmaatschappijen meer investeringen kunnen doen. De sociale huisvesting blijft 
goedkoop en inkomensgerelateerd en dit is een groot signaal. De Voorzitter vindt dat  deze 
discussie best gevoerd wordt op het Vlaams niveau. Schepen Vandenbulcke besluit dat dit signaal 
ook van uit W13 gegeven werd.             

 Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
4. Vraag ivm dierenasiel werd nog niet geagendeerd op de gemeenteraad.
Tijdens de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 december is een 
beslissing genomen inzake het dierenasiel. Die beslissing zou volgens datzelfde besluit worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad van 15 januari. De gemeenteraad die voorzien was voor januari 
werd door het CBS geschrapt omdat er - en ik citeer de bijhorende mededeling - geen dringende 
dagordepunten waren. Ik merk op dat de kwestie ook vandaag niet op de agenda staat. Ik zou 
graag van het CBS vernemen waarom betreffend punt blijkbaar ook de agenda van deze 
gemeenteraad niet heeft gehaald? Dit staat reeds geagendeerd op de gemeenteraad van 14 
februari 2020.

Schepen Breye verklaart dat de samenwerkingsovereenkomst nog niet goedgekeurd werd op het 
CBS. In deze toelichting bij het schepencollegepunt van 27 december 2019 werd wel verwezen 
naar een mogelijke agendering op de gemeenteraad van 15 januari 2020. De 
samenwerkingsovereenkomst met het dierenasiel zal pas op de gemeenteraad van 4 maart 2020 
ter goedkeuring worden geagendeerd. Reden dat dit niet in februari gebeurde, heeft te maken 
met het noodzakelijk overleg met buurgemeente Wevelgem die eveneens met het dierenasiel 
wenst samen te werken. De bedoeling is om maximale afstemming te bereiken en een 
gelijkaardige tekst te laten goedkeuren door beide gemeenten. Op die manier is de samenwerking 
met het dierenasiel gelijklopend  en kunnen we zo efficiënt mogelijk werken. De goedkeuring van 
de samenwerkingsovereenkomst in Wevelgem staat geagendeerd op de gemeenteraad van 14 
februari 2020. Daarna volgt Menen. Raadslid Mingels wenst te reageren omdat er opgegeven 
werd dat dit agendapunt op gemeenteraad van heden ging staan. Er werd eind 2019 een 
werkingssubsidie toegekend die eigenlijk voorzien was voor de Grensstreek die niet meer actief is 
en waarbij een andere VZW die subsidie nu toegekend krijgt. Dit lijkt op een slordig dossier om dit 
op die manier zo aan te pakken. Het is ook duidelijk, als hij goed geïnformeerd is,  dat de 
middelen van de Grensstreek niet naar deze nieuwe VZW zullen terugvloeien. Dit is een raar 
verhaal met een uitbetaling van een toelage aan een VZW die niet actief geweest is. Hij heeft van 
de financieel directeur vernomen dat de toelage reeds uitbetaald is. Dit is een zeer pragmatische 
houding van het stadsbestuur. In het najaar van 2019 is het stadsbestuur verschillende keren naar 
buiten gekomen dat er een nieuwe VZW ging opgericht worden. Er werd vooral gefocust op het 
communicatief naar buiten brengen en niet zozeer op zaken die inhoudelijk waren en die geregeld 
moesten worden. Dan hadden we dit niet moeten bespreken. Dit is geen goede start en hij zal in 
de toekomst dit dossier zeer nauw opvolgen. Er wordt verwezen naar artikel 56 van het decreet 
lokaal bestuur dat handelt over het schepencollege en niet over de gemeenteraad. Dit is een valse 
start en het is niet leuk voor de nieuwe mensen en voor de mensen die zich lang geëngageerd 
hebben en voor de belastingbetaler omdat een deel van het kapitaal van de Grensstreek niet zal 
doorstromen naar de nieuwe VZW. Hier wordt  gemorst met belastinggeld. Schepen Breye maakt 
duidelijk dat de Grensstreek gekozen heeft voor een uitdoofscenario en toen werd er beslist om 
de voorziene middelen aan te wenden voor de Knuffelpootjes. Raadslid Mingels is van oordeel 
dat er geen middelen kunnen worden doorgegeven als er geen overeenkomst is. Er is nog niets 
beslist over een samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad. Eigenlijk is hier iets gedaan 
wat niet klopt. De Voorzitter stelt voor om de discussie af te ronden omdat er geen nieuwe 
elementen worden aangebracht. 

         



5. Vraag  ivm sluipverkeer Geluwestraat.
Op 7 januari ontvingen alle bewoners van de Geluwestraat en alle aanpalende straten, inclusief de 
bewoners van de Gustave Tybergheinstraat – dat is een zijstraat van de Kardinaal Cardijnlaan – 
een brief mbt maatregelen om snelheidsduivels te weren uit de Geluwestraat.
Bij de brief stak een kaartje waarin de maatregel visueel werd toegelicht. Het betreft onder een 
asverlegging en zelfs een tractorsluis ter hoogte van de kruising Geluwestraat-Drogenbroodstraat. 
Eigenlijk is dat een maatregel die niet alleen snelheidsduivels viseert maar ook – en ons inziens 
terecht - ingaat tegen het sluipverkeer dat via de Geluwestraat en de Kommerenhoek op Werviks 
gebied aansluiting zoekt op de N8 Menen-Ieper. Als argument om die maatregelen te nemen 
wordt onder meer aangegeven dat de Geluwestraat deel uitmaakt van het Serge 
Bertenwandelpad.
Wij willen graag weten waarom er niet tegelijkertijd maatregelen worden genomen om het 
sluipverkeer aan te pakken in de Kardinaal Cardijnlaan , die evengoed deel uitmaakt van het Serge 
Bertenwandelpad.
Het is nu al overduidelijk dat veel automobilisten de lichten op de hoek Guido Gezellestraat- 
Ieperstraat (in de volksmond bekend als ‘Buskers’) proberen te vermijden. Dat doen ze niet alleen 
via de Geluwestraat, maar evengoed via de Kardinaal Cardijnlaan. Sommige maken daarbij 
gebruik van de aardeweg,  die deze omgeving verbindt met de Kommerenhoek en die feitelijk 
verboden terrein is voor wagens. De meeste maken gebruik van het eerste deel van de Kardinaal 
Cardijnlaan om via de Stijn Streuvelslaan, Ernest Claeslaan en de Lode Zielenslaan de N8 te 
bereiken. Dat gebeurt uiteraard in de spits. Ik geef u mee dat het begin van de Kardinaal 
Cardijnlaan behoort tot een schoolomgeving is en dat er in die aangehaalde woonwijk – ondanks 
signalisatie dat enkel plaatselijk verkeer die straten kan gebruiken – bijzonder veel wordt gebruikt 
door automobilisten die er eigenlijk niet thuishoren.
Onze vraag is bijgevolg… waarom is er geen pakket maatregelen genomen die het geheel van het 
sluipverkeer ten westen van de Guido Gezellestraat aanpakt en heeft u feitelijk beslist om het 
sluipverkeer dat onterecht gebruik maakt van de Geluwestraat te laten uitwijken naar de 
Kardinaal Cardijnlaan en de aanpalende woonwijk?

Schepen Roose legt uit dat dit aspect aangekaart werd door de stad Wervik. Dit werd gedeeld 
met de bevolking in samenspraak door de nodige informatie te verstrekken en door te vragen om 
opmerkingen te formuleren. De aanleg van de tractorsluis in de Komerenstraat wordt voorzien in 
samenwerking met de stad Wervik. In dit kader en door de meerdere meldingen van zowel 
sluipverkeer als van hoge snelheden in de Geluwestraat, is beslist om reeds een proefopstelling te 
voorzien in de Geluwestraat zelf. Het effect van de ene straat mag niet verlegd worden. Deze 
proefopstelling werd aangelegd in samenspraak met de bewoners en werd ondertussen ook met 
de bewoners geëvalueerd. Deze evaluatieformulieren werden ontvangen maar worden nog 
verwerkt. Een aanpassing van de circulatie in de ene straat heeft natuurlijk een effect op de 
aanpalende straten. Hier zal dit niet anders zijn. Maar om de correcte aanpassingen te kunnen 
nemen, dienen eerst de effecten afgetoetst te worden. De trage weg die de doorsteek maakt van 
de Kardinaal Cardijnlaan naar de Komerenstraat is opgenomen in de zone waar het onderzoek 
loopt om de ontwikkeling van het stadsbos te realiseren. Een afsluiting voor voertuigen kan 
mogelijks hierin mee opgenomen worden.
De aanwezigheid van sluipverkeer in de woonwijk langs de Kardinaal Cardijnlaan is een gekend 
gegeven en werd ook reeds op de agenda van het overleg met de lokale politie geplaatst. Er 
werden in het verleden reeds controles uitgevoerd door de lokale politie, op dat moment werden 
slechts een beperkt aantal overtredingen vastgesteld. Dit werd nog niet in een schrijven 
opgenomen dat het aantal overtredingen vaststelt. Ook wordt er nog samengezeten met de 
provincie rond het stadsbos. Raadslid Mingels is blij dat zijn zorg gedeeld wordt. Bij de oplijsting 
van de straten die aangeschreven werden merkt hij niet de Tybergheinstraat op, die een zijstraat 
is van de K. Cardijnlaan. Deze straten liggen ook op de trajecten. De Cardijnlaan en de opgesomde 
straten dienen als één geheel gezien te worden zowel voor het schoolverkeer als voor de 
wandelaars. Dit is geen kritiek op wat de stad wil aanpakken, maar dit is wel een aanvulling als de 
stad de zaken wil aanpakken. Dit is ook geen verwijt dat het zolang geduurd heeft en de situatie 
bestaat al sinds de werken aan de A19. Door dit stuk aan te pakken en als één geheel te bekijken 
konden problemen vermeden zijn geworden. Schepen Roose zit op dezelfde golflengte en deze 
zaken worden ook bij Wervik aangekaart en dit wordt zeker vervolgd.     



  

6. Vraag ivm veilig oversteken in de Ieperstraat.
Op de voormalige site van de Varam is inmiddels een woonwijk in volle ontplooiing. De 
ontwikkeling van die site als woonwijk heeft geleid tot de realisatie van een fiets- en 
wandelverbinding naar de Ieperstraat en meer bepaald de stationsomgeving. Die doorsteek is een 
zeer goede zaak. Het laat iedereen die in die omgeving woont toe om op een veilige manier 
richting station of stadscentrum te fietsen en te wandelen.
We merken weliswaar op dat er geen signalisatie is aangebracht in de Ieperstraat om de fietsers 
en voetgangers veilig aan de achterkant van het station te krijgen. We weten dat de Ieperstraat 
een gewestweg is, maar dat ontslaat dit stadsbestuur niet van de opdracht al het mogelijke te 
doen om fietsers en voetgangers op het grondgebied te helpen. Onze vraag is daarom of er al 
contacten zijn gelegd met de bevoegde instanties om hier een veilige oversteek te realiseren? 

Schepen Roose antwoordt dat op dit moment er nog geen contacten zijn genomen met de 
beheerder van de gewestweg om dit dossier te bespreken. De stad is in contact met AWV en dit 
zal meegenomen worden in het kader van de fietsdoorsteken en de fietscorridors. Het is zo dat de 
locatie van de mogelijke oversteken samen dient bekeken te worden met de aanwezige 
parkeerstrook. Ter hoogte van de oversteek dient een parkeerverbod ingericht te worden om niet 
alleen de nodige breedte te bekomen, maar eveneens het zicht op en vanaf het aankomende 
verkeer te garanderen. Mogelijks is ook een beperkte aanpassing van het kruispunt vereist. 
Raadslid Mingels geeft nog mee dat als de slagbomen daar dicht zijn, dat men dan niet aan het 
station geraakt. Bijkomen wenst hij nog een bijkomende oversteek extra voor te stellen, namelijk 
die in de Ieperstraat, ter hoogte van de Engelandstraat en de L. Zielenslaan. Het zou veel mensen 
helpen, want op dit punt steken veel mensen de straat over. Schepen Roose stelt voor dat al de 
leden van de verkeerscommissie hun aandachtspunten op voorhand zouden doorgeven en dit 
punt kan daar dan voorkomen. 

 

7. Vraag ivm toegankelijkheid van de doorsteek tussen Georges Raymond Herremansstraat en de 
Gustaaf Tybergheinlaan.
Met de vierde mondelinge vraag blijven we in het westelijke deel van Menen. We gaan ook even 
terug in de tijd. Op zondag 28 januari ging de 38ste Serge Bertenherdenking door. Dat ging gepaard 
met de 7de Serge Bertenwandeling. Er waren dit jaar iets meer dan 60 deelnemers, waaronder 
schepen Roose en zijn gezin en collega Bogaert, die er meestal bij is.
Ik geloof dat ik nog geen enkele herdenking heb gemist en dus ook geen enkele wandeling heb 
overgeslagen. Maar feit is dat de wandelaars nog maar zelden het ganse parcours hebben kunnen 
afleggen. Ook dit jaar is het niet gelukt!  En dat heeft niks met de afstand, noch met de fysieke 
toestand van de deelnemers te maken. Het heeft integendeel alles met de erbarmelijke staat van 
bepaalde delen van dat parcours te maken.
Tussen de Georges Raymond Herremansstraat en de Gustaaf Tybergheinlaan ligt een stuk 
onverharde weg, die een bocht maakt langs de waterbuffer van de Geluwebeek. Dat stuk is het 
grootste deel van het jaar eigenlijk niet toegankelijk te voet of met de fiets en dat is jammer want 
dat stuk is eigenlijk ook de fiets- en wandelverbinding vanuit de woonwijk aan de ene kant van de 
Geluwebeek naar de schoolomgeving aan de andere kant. De kinderen worden tot vandaag 
eigenlijk verplicht om langs de drukke Guido Gezellestraat te fietsen en om van huis naar school en 
vice versa te geraken. Het is niet de eerste keer dat ik dat probleem hier aankaart. Ik hoop echt dat 
het de laatste keer mag zijn.
Zijn er plannen om de doorsteek de Georges Raymond Herremansstraat en de Gustaaf 
Tybergheinlaan toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers want dat is eigenlijk de enige 
functie van de doorsteek?

Schepen Roose stelt dat de functie van de doorsteek bedoeld is om de provinciale diensten 
toegang te geven voor het onderhoud van de waterloop Geluwebeek en het aangelegde 
bufferbekken. Deze doorsteek is ook in beheer van deze diensten. De stadsdiensten hebben de 
vraag tot het verbeteren van deze weg reeds meermaals gesteld, tot op vandaag zonder het 
gewenste effect. De provinciale dienst waterlopen heeft weliswaar de intentie om het 
bufferbekken te gaan optimaliseren en wenst deze plannen met de diensten te komen bespreken. 



Dit overleg gaat door op vrijdag 7/02/2020. Het spreekt voor zich dat het onderhoud en de aanleg 
van deze verbinding ter sprake zal komen op dit overleg. Raadslid Mingels heeft het over het feit 
dat een deel van de brug afgebroken is. Dit is geen vandalisme, maar wellicht door het haperen 
van zware voertuigen aan deze brug. Het is heel jammer maar het is één van de mooiste 
doorsteken die we hebben. De Voorzitter vindt dat raadslid Bogaert niet aan het woord moet 
komen. Schepen Roose stelt dat bemerkingen gekend zijn en ook op de agenda van het overleg 
met de provincie voorkomen. 

 

De Voorzitter stelt voor de beide mondelinge vragen van raadslid Scherpereel naar de geheime 
zitting te verwijzen. Het gaat beiden over dossiers die in behandeling zijn en waarbij er terug kan 
worden verwezen naar aspecten die de persoonlijke levenssfeer kunnen raken.  

De volgende vragen worden doorverwezen naar de besloten zitting van de gemeenteraad :

8. Vraag ivm. standpunt tegenover project Vossemeren. 

9. Vraag ivm. gesloopte panden Rijselstraat.  

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad.

Mondelinge vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes

1. Vraag ivm crypte voormalige Franciscuskerk.

Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert

2. Vraag ivm de Trage wegen.

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.

3. Vraag ivm betaalbaarheid sociale huisvesting verhaalt op zwaksten.

Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.

4. Vraag ivm dierenasiel werd nog niet geagendeerd op de gemeenteraad.

5. Vraag  ivm sluipverkeer Geluwestraat.

6. Vraag ivm veilig oversteken in de Ieperstraat.

7. Vraag ivm toegankelijkheid van de doorsteek tussen Georges Raymond Herremansstraat en de 
Gustaaf Tybergheinlaan.

Mondelinge vragen van raadslid Sylvianne Scherpereel.

8. Vraag ivm standpunt tegenover project Vossemeren. Wordt doorverwezen naar de besloten 
zitting van de gemeenteraad.

9. Vraag ivm gesloopte panden Rijselstraat. Wordt doorverwezen naar de besloten zitting van de 
gemeenteraad.
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