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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.12 u., hij verwelkomt iedereen en vraagt dat 
iedereen zijn camera aanzet zodanig dat men de aanwezigheden kan noteren. Na afhandeling van het 
aanvullend dagordepunt (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie - Voorstel tot oproeping inwoners Menen om 
zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Namens gemeenteraadsfracties N-VA, Open VLD en Vooruit, wordt de 
zitting geschorst om 22.10 u. De schorsing wordt opgeheven om 22.22 u voor behandeling van de mondelinge 
vragen in openbare zitting. Na afhandeling van de mondelinge vragen in openbare zitting wordt de zitting 
geschorst om 22.44u voor de behandeling van de OCMW-raad.
De zitting van de gemeenteraad wordt verdergezet voor de behandeling van de mondelinge vraag in de 
besloten zitting om 23.43 u. De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad 
gesloten om 23.50 u.

OPENBAAR

1. GR/2021/109 | Aanvaarding punt bij hoogdringendheid : Omslag brandweerkosten. Nieuwe 
beslissing van de gouverneur van 19 april 2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State 
van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012. Inname standpunt. (punt bij hoogdringendheid) 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Verontschuldigd : Stefanie Platteau en Willy Ugille, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 23.

Juridische grond

De wet van 31 december 1963, artikel 10, §3 betreffende de civiele bescherming, waarbij bepaald 
wordt dat de gemeente over een strikte  termijn van 40 dagen beschikt om haar standpunt over te 
maken aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Feiten, context en argumentatie

Artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een punt dat niet op de agenda van de 
gemeenteraad voorkomt, niet in bespreking mag  worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige 
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen 
vermeld.

Motivering tot behandeling bij hoogdringendheid:



Bij brief ontvangen op 22 april 2021 van de gouverneur West-Vlaanderen werd de stad op de hoogte 
gebracht dat de gemeenteraad uiterlijk binnen de 40 dagen na ontvangst  van het hernieuwd besluit 
van de gouverneur omtrent de bijdrage in de kosten voor de brandweerzones (2011-2012), haar 
standpunt hierover dient over te maken aan de bevoegde minister.

Het schepencollege had op 21 april 2021, datum van de laatste collegezitting tot vaststelling van de 
gemeenteraadsagenda en tot doorverwijzing van de dossiers naar de gemeenteraad van 5 mei, nog op 
geen enkele wijze kennis kunnen nemen van deze brief. Dit gebeurde pas in zitting van 28 april 2021, 
waarna het dossier bij hoogdringendheid op de raadsagenda van de eerstvolgende zitting werd 
geagendeerd, en de gemeenteraadsleden dringend werden geïnformeerd omtrent het dossier.

Gezien de diverse lopende procedures hierover, en om de juridische en financiële belangen van de 
stad te vrijwaren, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad in huidige zitting van 05 mei 2021 haar 
standpunt bepaalt, en dit tijdig kan overmaken aan de Minister.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt de hoogdringendheid van het dagordepunt:  "Omslag 
brandweerkosten. Nieuwe beslissing van de gouverneur van 19 april 2021 na het vernietigingsarrest 
van de Raad van State van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012. Inname standpunt".

Artikel 2: Het dagordepunt wordt behandeld verder in de gemeenteraad

2. GR/2021/087 | Ontslag van een gemeenteraadslid en vervanging door de eerste opvolger. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Verontschuldigd : Stefanie Platteau, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art. 13-14-15 DLB

Juridische grond

Art. 13-14-15 DLB
Art. 10 DLB
Art. 6§3 DLB

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd.13.04.2021 biedt de heer Willy Ugille zijn ontslag aan als gemeenteraadslid.

Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.

Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als 
het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Het gemeenteraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, zijnde de heer 
Vincent Dumortier, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal 
Kiesdecreet van 8 juli 2011.

De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De vervanger legt de eed af in 
openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

  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 Vincent Dumortier 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

De Voorzitter meldt dat de heer Ugille zijn ontslag ingediend heeft en dat is reeds in de krant vermeld 
geweest. Hij wenst vanuit zijn functie als gemeenteraadsvoorzitter de heer Ugille hartelijk te bedanken 
voor zijn inzet en inbreng in de gemeenteraad. Raadslid Maxy meldt dat zij vanuit haar fractie de heer 
Ugille  natuurlijk ook zullen missen en ze wil hem zeker ook  bedanken voor de jaren dat hij zich heeft 



ingezet in deze gemeenteraad. Tegelijkertijd wil ze ook raadslid Dumortier verwelkomen en veel succes 
toewensen. Als tweede puntje wil ze ook meegeven dat de heer Ugille het verslag van de vorige 
gemeenteraad ook niet meer heeft kunnen lezen en nakijken. Ze weet niet of dit een technisch foutje is. 
Maar de toegang tot e-notulen werd dus geweigerd voor de heer Ugille aangezien dat hij inderdaad zou 
vervangen worden in deze gemeenteraad. Maar het verslag heeft hij bij deze niet meer kunnen inkijken 
of nalezen. Ze weet niet in hoeverre dat dit normaal is. De voorzitter antwoordt dat er waarschijnlijk na 
de mededeling er al gehandeld werd door de administratie. Maar men kan het verslag overmaken en 
indien er nog opmerkingen zijn, gaat de voorzitter ervan uit dat hij het zeker via raadslid Maxy kan laten 
noteren. En dat kan men desnoods opnemen in het verslag de eerstvolgende keer dat dit mogelijk is.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
- De Gemeenteraad neemt akte van het ontslag van raadslid Ugille
- De Gemeenteraad gaat over tot de installatie van de plaatsvervanger

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Vincent Dumortier, eerste 
plaatsvervanger, 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 Vincent Dumortier, als gemeenteraadslid geïnstalleerd is.

3. GR/2021/084 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art 6 §3 DLB
Art 12 2° DLB

Juridische grond

art. 12 2° DLB
Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11 e.v. en 57 e.v.
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur
Art. 6  §3 DLB

Feiten, context en argumentatie

Mevrouw Stefanie Platteau, gemeenteraadslid Open VLD, meldt met schrijven dd. 07.01.2021, dat ze 
wenst vervangen te worden in de gemeenteraad wegens zwangerschapsverlof door de eerstvolgende 
opvolger, met name de heer Dries Defossez .

Art 12 2° stelt dat deze verhindering duurt tot en met de negende week na de bevalling.

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat haar vervangt. Dit wil zeggen dat 
de raad moet nagaan of de heer Dries Defossez 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 Dries Defossez 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 meldt dat ze bij dit punt ook raadslid Defossez opnieuw willen welkom heten in de 
gemeenteraad. Ze wil ook al haar felicitaties overmaken aan raadslid Platteau, ook al is het wat vroeg 
en haar veel succes toewensen met haar tweede baby. Gezien het deze keer een thuismatch wordt, 
denkt ze dat het allemaal vrij vlot zal gaan. Bij deze wenst ze haar heel veel succes toe. De Voorzitter 
antwoordt dat hij niet weet waar ze zal zijn over enkele maanden. Wie weet is ze terug op reis en is het 
opnieuw prijs. Hij bedankt schepen Syssauw die hem erop attent maakt dat het raadslid ondertussen 
bevallen is. Gelukkig bestaan er nog berichten om hem op de hoogte te brengen. Rosanne is de naam 
en alvast een dikke proficiat aan raadslid Platteau en haar moederschap. Hij excuseert zich en het zat 
in zijn gedachten dat het nog allemaal diende te gebeuren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de verhindering van raadslid Stefanie Platteau, vanaf 
heden tot en met de negende week na de bevalling.

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Dries Defossez 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 Dries Defossez, als plaatsvervangend gemeenteraadslid geïnstalleerd is tot de 
tijdelijke verhindering van raadslid Stefanie Platteau voorbij is.

4. GR/2021/092 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 05.05.2021 
wegens COVID-19. Bekrachtiging 
Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid burgemeester: NGW art. 134§1 en 135§2

Juridische grond

- DLB: art. 63
- Art. 182 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
- 28.10.2020 Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken en zijn wijzigingsbesluiten.

Feiten, context en argumentatie

Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om zoveel 
als mogelijk social distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door contact met 
besmette personen te vermijden. Dit verrechtvaardigt het virtuele vergaderen van de 
gemeenteraad/OCMW-raad.

De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een gemeenteraad/OCMW-
raad blijven van toepassing.

De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bij te wonen; zo blijft het 
democratisch karakter van deze zittingen gewaarborgd.

Er wordt een opname gemaakt van deze virtuele vergadering die als zittingsverslag kan gebruikt 
worden.

Deze virtuele vergadering kan simultaan gevolgd worden op de website van Stad Menen via 
streaming. 



Voor de raadsleden die de virtuele raad niet kunnen volgen wegens netwerk- of computerproblemen 
bestaat de mogelijkheid om vanuit een ruimte in het stadhuis deel te nemen aan de vergadering. 
Daarvoor worden de nodige social distancing-maatregelen genomen. De raadsleden die hiervan 
gebruik wensen te maken moeten dit op voorhand signaleren.

Tussenkomsten

Raadslid Maxy verwijst naar de communicatie die ze zag passeren omtrent de organisatie van het 
Blokkot. Zij herinnert zich de vorige organisatie waarbij tientallen studenten gebruik konden maken van 
stedelijke faciliteiten om te blokken en dit is zeker een goed initiatief en ze staat daar volmondig achter. 
Zij stelt enkel  opnieuw de vraag in hoeverre dat ook perspectieven biedt om de gemeenteraad met een 
stuk minder mensen terug bijvoorbeeld in CC De Steiger te gaan organiseren. Zij herinnert zich de 
vorige zittingen in coronatijden die op een vrij veilige manier konden gebeuren. En nogmaals als 
Blokkot kan georganiseerd worden voor tientallen studenten, dan gelooft ze ook dat misschien ook wel 
een gemeenteraad kan georganiseerd worden.  Zij had graag de mening geweten van de burgemeester 
of schepencollege. Raadslid Vandendriessche is het volmondig eens met collega Maxy. Het zou veel 
beter zijn om samen te kunnen zitten op een veilige afstand weliswaar. Hij denkt dat daar de nodige 
lokalen voorhanden zijn. Bij deze zal hij dat niet goedkeuren en zal hij zich onthouden. De 
Burgemeester antwoordt dat hij natuurlijk ook graag zou hebben om elkaar terug in de ogen te kijken. 
Hij vindt ook wel dat de stad ergens nog een voorbeeldfunctie heeft. Maar van zodra het kan moet het 
mogelijk zijn en hij ziet ook dat de vaccinatiegraad in Menen vrij hoog is. En dus in die zin hoopt hij  zo 
snel als mogelijk terug fysiek te kunnen vergaderen. Hij hoopt toch dat er respect is voor de 
voorbeeldfunctie. Hij zou het ook liever anders willen. Maar voor vandaag stelt hij voor om deze digitale 
vergadering goed te keuren. Daarna zal gekeken worden of dit mogelijk is voor de volgende 
gemeenteraad. Raadslid Maxy twijfelt er inderdaad niet aan dat de burgemeester iedereen graag terug 
in de ogen zou kijken. Maar wat haar onduidelijk is, is de capaciteit van het Blokkot bijvoorbeeld in 
verhouding met de gemeenteraad. Zij blijft daar vragen over hebben. Wat is de capaciteit van het 
Blokkot in CC De Steiger bijvoorbeeld? De Burgemeester antwoordt dat het raadslid daar gelijk in 
heeft. Terrassen gaan terug open en men gaat terug van alles kunnen doen. Voor Blokkot is er een 
capaciteit van een 70-tal studenten,  natuurlijk corona-proof met de afstanden ertussen. Hij zal zijn 
uiterste best doen om de volgende gemeenteraad terug fysiek te laten vergaderen als de 
omstandigheden het toelaten. Hij is al blij dat de jeugd mag samenkomen en volgens hem zijn de 
jongeren zeer zwaar gehavend in deze tijden. Raadslid Maxy wil gewoon zeggen dat ze ook zeker blij 
is voor de studenten. Maar ze vindt het ook terecht dat men alert blijft  en ze blijft in vraag stellen hoe 
dat men de hoogste raad van de stad ook beter kan faciliteren. En als het lukt voor de studenten dan 
hoopt ze ook dat het voor de gemeenteraad zal lukken. Zij bedankt om dit na te kijken.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 2 onthoudingen (Eddy Vandendriessche, Mattias 
Eeckhout)

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 05.05.2021 en 
bekrachtigt dit.

5. GR/2021/095 | Besluit van de burgemeester dd. 16.04.2021 houdende  tijdelijke verlenging van  
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Bekrachtiging. 
Bevoegdheid orgaan



 Artikel 56 §1 Decreet  Lokaal Bestuur houdende algemene voorbereidende bevoegdheid van 
het schepencollege voor gemeenteraadsdossiers;

 Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester 
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis 
van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, 
indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd. 

Juridische grond

 Artikel 119, 133,  135, §2, 5°  en 134§1 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

 Artikel 63-67  Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017  inzake  maatregelen van 
bestuurlijke politie; 

 De artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;

 De Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.1963, in bijzonder art. 181,182 en 187;

 KB noodplanning van 22 mei 2019, in het bijzonder artikel 28;

 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

 Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, op 28 november 
2020, op 11 december 2020, op 19 december 2020, op 20 december 2020, op 21 december 
2020, op 24 december 2020; op 12 januari 2021, op 14, 26 en 29 januari , op 6 februari en op 
12 februari 2021 en laatst op 26 maart 2021;

 Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 11 februari 2021 
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het 
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, houdende de plicht tot het dragen en het bij 
zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

 Besluit van de burgemeester dd. 24.07.2020 houdende tijdelijke politieverordening inzake de 
algemene mondmaskerplicht in de Barakken (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
02.09.2020) ;

 Besluit van de burgemeester dd. 15.01.2021 (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
03.02.2021) houdende tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (verlenging 
mondmaskerplicht in de Rijselstraat in Menen)

 Besluit van de burgemeester dd. 17 02.2021 (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
01.03.2021) houdende tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (verlenging 
mondmaskerplicht in de Rijselstraat in Menen en invoering mondmaskerplicht bij 
Vaccinatiecentrum Park Ter Walle), dat voor de mondmaskerplicht in de Rijselstraat van 
rechtswege vervalt op  15 april 2021, behoudens verlenging;

 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ondermeer het algemeen voorzorgsbeginsel, 
waarbij het aan de overheid toekomt om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te 
nemen;

Feiten, context en argumentatie

Op lokaal niveau is de burgemeester verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de stad en beroept 
zich op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, dat onder meer zegt dat de gemeenten tot taak 
hebben het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën... te 
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden. De burgemeester is 
immers de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de 



gemeente, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de 
gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke instellingen.

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, recent gewijzigd bij Ministerieel Besluit 
van 26 maart 2021, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken, in het bijzonder artikel 27, zijn de plaatselijke autoriteiten bevoegd om bijkomende 
maatregelen te nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de verdere 
verspreiding van het COV|Dl9-virus op het grondgebied van Menen.

Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester 
politieverordeningen maken in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij 
door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd. 

Ter aanvulling bij de huidige federale maatregelen alsook aanvullend bij de  provinciale 
maatregelen  van de provinciegouverneur ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), nam de burgemeester bij hoogdringendheid besluit op 30.10.2020 tot bijkomende lokale 
maatregelen voor de stad Menen . De gemeenteraad bekrachtigde deze tijdelijke politieverordening op 
18.11.2020. Bij besluit van de burgemeester dd. 20.11.2020 werden de maatregelen verlengd tot en 
met 02 december 2020. Dit besluit  werd hernieuwd bij besluit van de burgemeester dd. 02.12.2020, en 
bekrachtigd door de gemeenteraad op 16.12.2020. Dit politiebesluit, in het bijzonder de algemene 
mondmaskerplicht in de Rijselstraat, werd verlengd bij besluit van de burgemeester dd. 15.01.2021, en 
bekrachtigd door de gemeenteraad op 03.02.2021. Dit politiebesluit werd nogmaals verlengd bij besluit 
burgemeester dd 17.02.2021 (bekrachtigd door de gemeenteraad op op 01.03.2021) en zal van 
rechtswege  vervallen op 06.04.2021 (wat betreft de mondmaskerplicht in de Rijselstraat, behoudens 
verlenging.

De Mondmaskerplicht in en rond het Park Ter Walle , vaccinatiecentrum voor de inwoners van Menen 
en Wervik, blijft geldig, tot zolang de vaccinaties daar georganiseerd worden, voor personen vanaf 13 
jaar;

Na evaluatie van de cijfers, nl.

De cijfers in Zuid-West-Vlaanderen en specifiek op het grondgebied van Menen blijven immers hoog , 
en was stijgend sinds januari. Deze laatste veertien dagen (cijfers tot 14.04.2021) werden 162 nieuwe 
besmettingen in Menen vastgesteld. Het aantal  besmettingen in Menen omgerekend per 100 000 
inwoners (incidentie) bedroeg 483. De opvang van patiënten op het grondgebied blijft onder druk 
staan; Menen heeft momenteel een alertniveau 2 .Het reproductiegetal voor Menen bedraagt 1,170. De 
positiviteitsratio (aantal positieve tests t.o.v. aantal afgenomen testen – datum 14.04.2021) in Menen en 
West-Vlaanderen bedraagt 8,2 % (hoger dan in januari 5,4 %.)

Gezien de epidemiologische  actueel en heel specifiek in de stad Menen nog steeds ernstig is en zeer 
precair, is en gezien ook de uiterst besmettelijke  Britse en Zuid-Afrikaanse varianten in omloop zijn, 
blijft het noodzakelijk om  deze bijkomende (en strengere) lokale maatregel aan te houden of zelfs te 
verlengen, nl.

 de  algemene mondmaskerplicht voor wandelaars voor iedereen vanaf 13 jaar te verlengen tot 
de winkelas Rijselstraat, startend vanaf de Grote Markt te Menen (kruispunt 
Bruggestraat/Kortrijkstraat), tot aan de Franse grens, dit voor onbeperkte tijd, totdat de cijfers 
gunstig worden beoordeeld; (overwegend dat het dragen van een neusmondmasker op 
mogelijke drukke plaatsen, duidelijk een efficiënt middel is gebleken om de besmetting en 
verspreiding van het coronavirus via luchtpartikels tegen te gaan; dat deze maatregel dient 
verlengd te worden; gelet in het bijzonder ook op de door het Overlegcomité aangekondigde 
versoepelingen, met name het winkelen zonder afspraak (vanaf 26.04.2021), de heropening 
van de horecaterrassen (vanaf 08.05.2021), en de heropening van de grenzen (vanaf 
26.04.2021), waardoor een sterk verhoogde drukte kan worden verwacht in de winkelstraten , 
in het bijzonder de handelsas van Menen (volledige Rijselstraat) ;

De burgemeester nam hierover de nodige beslissing op 16.04.2021, met  onmiddellijke ingang van 
16.04.2021, welke dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad van  5 mei 2021 ter 
bekrachtiging, teneinde geldig te blijven;



Deze lokale maatregelen blijven noodzakelijk om de continuïteit van het zorgsysteem in Menen te 
kunnen vrijwaren, om de scholen maximaal open te houden, en om de economie verder maximaal te 
kunnen vrijwaren. De maatregelen zijn gericht op het verder verminderen van de risico’s van de 
verspreiding van het coronavirus, en zijn proportioneel en evenredig volgens de ernst van de lokale 
realiteit;

Gelet op het overleg met de gouverneur en het advies  van de diensten van de gouverneur n.a.v. deze 
politieverordening van de burgemeester tot verlenging van de mondmaskerplicht; 

Gelet eveneens op het advies van de regionale gezondheidsinspecteur, waarbij de verlenging van 
neusmondmaskerplicht in de drukste winkelstraten epidemiologisch/infectiologisch nuttig blijft geacht.

Het schepencollege werd op 21 april   2021  in kennis gesteld van dit verlengingsbesluit door 
de  burgemeester genomen dd. 16.04.2021, met voorstel dit te verwijzen naar 
eerstvolgende gemeenteraad van  5 mei 2021 ter bekrachtiging, teneinde geldig te blijven;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 april 2021;

Tussenkomsten

Raadslid Maxy komt tussen en vanuit haar fractie waren er toch vragen. Er wordt gekozen voor een 
onbepaalde duur en dit agendapunt werd al een paar keer behandeld in de gemeenteraad. Enerzijds 
begrijpt ze dat er gekozen wordt om dit voor een langere termijn te gaan organiseren maar anderzijds 
denkt ze dat bij een onbepaalde duur dit inderdaad niet goed meer kan opgevolgd of bijgestuurd kan 
worden in de gemeenteraad. Ze gaat niet zeggen dat dit zijn eigen leven gaat leiden. In hoeverre wordt 
dit dan ook terug naar de gemeenteraad gebracht om afgeschaft te worden op het moment dat het kan. 
Ze vraagt zich ook af wat de criteria bijvoorbeeld zijn van het bestuur om de mondmaskerplicht ook af 
te bouwen of af te schaffen. Vermits dit gaat om een lokale maatregel is ze benieuwd op welke manier 
dat dit ook terug zal afgebouwd of afgeschaft worden. Raadslid Vandendriessche meldt dat hij dit zal 
afkeuren zoals ook de vorige keer. Hij ziet niet goed in waarom de Rijselstraat ingenomen wordt als 
mondmaskerplichtig en de andere centrumstraten niet. De logica hiervan ontgaat hem. Daarom zal hij 
gewoon tegenstemmen. De Burgemeester bedankt voor de opmerkingen. Iedereen heeft het recht om 
te stemmen wat hij wil. Vooreerst baseert hij zich op de veiligheidscel waarbij de medische sector 
voorstelt om dit toch te handhaven. Ten eerste baseert hij zich ook op de cijfers van Frankrijk, waar 
Noord-Frankrijk nog altijd donker kleurt. Veel Fransen komen toch over de grens, vooral dan in de 
Barakken. In die zin werkt dit daar vooral preventief. Hij rijdt  regelmatig door de Barakken en hij ziet 
daar toch enige nonchalance vooral ook van de Fransen die geen verantwoordelijkheid nemen. In die 
zin is het advies van de veiligheidscel gestoeld op mensen die medisch geschoold zijn en weten 
waarover ze het hebben. In het onderwijs zijn er momenteel ook veel besmettingen maar dat is een 
andere zaak natuurlijk. Om maar te zeggen dat men toch met een virus zit dat zeer besmettelijk is voor 
het moment in het onderwijs. In die zin vraagt hij toch om dat besluit goed te keuren en  van zodra het 
kan, zal hij gaan voor een afbouw. Raadslid Maxy bedankt voor de feedback daaromtrent. Zij vroeg 
zich gewoon af op welke termijn de veiligheids- of crisiscel samenkomt. Is dat op afroep of is er een 
vaste termijn, zijnde wekelijks of tweewekelijks. Ze veronderstelt dat er een vaste termijn is en ze had 
graag de termijn gekend. De Burgemeester meldt dat er regelmatig wordt samengekomen en dit naar 
aanleiding van toch enkele crisissen in de scholen. Nadien wordt er ook samengekomen met de 
experts en de veiligheidscoördinator. Hij moet zeggen dat ze elkaar bijna om de twee dagen horen en 
spreken. In die zin denkt hij dat het niet gaat om een vast stramien, maar er wordt wel heel frequent 
samengekomen omdat het ook noodzakelijk is om de toestand op te volgen. Dit werd ook gedaan in de 
eerste golf of in de tweede golf met de crisissen in de woonzorgcentra. Dat is nu gelukkig voorbij maar 
nu zit men in de derde golf wel met wat problemen in de scholen. Er wordt om de twee dagen 
samengekomen in contact met de experts. Dat alles met de beste bedoelingen voor onze burgers en 
dat staat vast en zeker vast.

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Vincent Dumortier, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 



Mkrtchyan, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche), 1 
onthouding (Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het Besluit burgemeester  genomen bij 
hoogdringendheid dd. 16.04.2021 tot opleggen van bijkomende maatregelen van bestuurlijke politie ter 
preventie van de verdere verspreiding van COVID19,  met name :

- verdere tijdelijke verlenging van de algemene mondmaskerplicht vanaf 13 jaar in de Rijselstraat 
(kruispunt Bruggestraat/ Kortrijkstraat)  Menen op de as Grote Markt - Rijselstraat tot aan de Franse 
grens, geldend voor onbeperkte duur, tot uitdrukkelijke opheffing van de maatregel.

- de algemene mondmaskerplicht op site Park ter Walle in Menen , binnen de aangeduide 
perimeter,  vanaf 13 jaar, blijft gehandhaafd tot zolang de duur van de vaccinaties daar in het 
vaccinatiecentrum Park Ter Walle.

Artikel 2 : Deze  politieverordening dd. 16.04.2021  wordt bekrachtigd door de  gemeenteraad.

Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing tot bekrachtiging van de  verlenging dd. 16.04.2021 
van  eerdere politieverordening zal worden bekendgemaakt op de website van de stad Menen, en 
overgemaakt ter kennisgeving aan:

o Binnenlands Bestuur

o de provinciegouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be)

o de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

o de  integrale veiligheidscoördinator

o de noodplanambtenaar (noodplanning@menen.be)

6. GR/2021/074 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot aankoop pand gelegen Rijselstraat 24 
te Menen. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikelen  2 en  40-41 2° lid,11° houdende bevoegdheid van de 
gemeenteraad betreffende daden van beschikking omtrent onroerende goederen.

Juridische grond

 Decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid van de 
Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake;

 Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);

 Vlaamse Codex Wonen, in het bijzonder artikel artikel 5.208 inzake voorkooprechten

  de principiële beslissing van het schepencollege dd. 03.0202021 inzake uitoefening sociaal 
voorkooprecht m.b.t. pand Rijselstraat 24. 

Feiten, context en argumentatie

Het pand gelegen Rijselstraat 24 in 8930 Menen, eigendom van NV Résidences Marie- Christine,  is 
sinds 2013 opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Bijgevolg is het voorkooprecht van 
toepassing overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen.
Op 25 januari 2021 heeft de notaris het voorkooprecht via het e-voorkooploket aangeboden aan de 
enige begunstigde van het voorkooprecht, nl. de stad Menen.

Het goed werd te koop aangeboden voor 45.000,00 €.

Op 4 februari 2021 heeft de stad Menen laten weten aan het e-voorkooploket dat zij het voorkooprecht 
uitoefent, hierbij gevolg gevend aan de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 
03.02.2021. Het pand is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister sinds 2013; 
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De aankoop door de stad betreft een woonhuis op en met grond gelegen te 8930 Menen, Rijselstraat 
24, bekend volgens het kadaster en de laatst overgeschreven eigendomsakte in de eerste afdeling, 
sectie E, nummer 716/B/P0000, met een oppervlakte van 64 m².

In uitvoering van deze aankoop na de uitoefening van het voorkooprecht werd ontwerpakte tot verkoop 
opgemaakt door notariskantoor Logghe-Staessens uit Menen.

Volgens artikel 5.208 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen wordt het onroerend goed dat is 
verworven door de uitoefening van het recht van voorkoop conform boek 5, deel 6, van de Vlaamse 
Codex Wonen, eventueel na werkzaamheden, aangewend met het oog op de verhuring als sociale 
woningen, op het verlenen van zakelijke rechten op sociale woningen of op het verlenen van zakelijke 
rechten op sociale kavels.

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de 
stadskernvernieuwing en de stadskernontwikkeling, ter verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van 
de woonomgeving in de stad, rekening houdende met de sociale last;

Stedenbouwkundige inlichtingen werden verleend op 20.01.2021; Nihil bodemattest werd afgeleverd 
door OVAM op 14.01.2021;

De aankoop gebeurt kadastraal, tegen betaling van  45.000,00 € aan NV Résidences Marie- 
Christine  uit Menen, waarvoor voldoende krediet beschikbaar is op Budget 2021 voor deze aankoop 
(BI 2210007/060000/AP1004/A100402 enveloppe: A100402 (vastgoedbeleid) subproject: Patrim.: 
strategische verwervingen/aankopen). 

De koopprijs van 45.000,00 € valt binnen de marges van het schattingsverslag met visum van 
17.03.2021 zoals opgemaakt  door de Vlaamse Dienst voor Vastgoedtransacties; 

Financieel visum werd verleend door de financieel directeur. 

De akte zal worden verleden via notariskantoor Logghe-Staessens uit Menen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 maart 2021;

Tussenkomsten

De Voorzitter vraagt het schepencollege wanneer iemand aan het woord is om absoluut niet tassen 
of  andere voorwerpen te verplaatsen en hij weet dat dit lastig overkomt. Dit wordt quasi beter gehoord 
dan de tussenkomst van de spreker. Hij vraagt om dit te vermijden en op het einde was de klank beter. 
Hij geeft het woord aan raadslid Mingels die ondertussen zijn scherm heeft gedeeld en dit wordt 
technisch opgelost. Iedereen kan momenteel zijn scherm zien. Raadslid Mingels antwoordt dat 
intussen zijn scherm niet meer gedeeld is en dit veronderstelt hij toch. Hij wil even tussenkomen over 
dat punt om de eenvoudige reden dat hij die aankoop interessant vindt ook gezien de prijs. Het lijkt hem 
een zeer lage prijs voor het pand. Hij vermoedt dat er meer achter zit dan dat uit het dossier te halen is. 
De reden waarom dit hier aangekocht wordt, is niet in het dossier te vinden. In het dossier wordt ook 
geen enkele echte bestemming gegeven ook al wordt er gezegd dat het de bedoeling is om van hieruit 
een bijdrage te leveren aan een betere stadsomgeving. Hij staat daar achter als idee maar heel 
concreet wordt het eigenlijk niet gemaakt. Hij  heeft zelf wat informatie ingewonnen op het stadhuis en 
hij zou het interessant gevonden hebben mocht dit op een snellere manier geweten zijn wat de 
achterliggende reden ook mocht zijn. Hij vindt dat in de toekomst de reden wel mag opgegeven worden 
en hij herinnert zich dat hij dit in verleden ook al eens gevraagd heeft in verband met een verkoop. Het 
zou wel interessant zijn om elke fractie hiervan op de hoogte te brengen. Hij staat achter de aankoop 
en dat zonder twijfel en hij gaat dit ook goedkeuren. Raadslid Vandamme is ook wel benieuwd wat dat 
het doel is van deze aankoop. De aankoopprijs is relatief laag zoals raadslid Mingels aanhaalt. Dan blijft 
het een blanco-cheque van 45.000 euro plus nog de kosten voor de aankoop. Daaraan gekoppeld zal 
er hier ook nog iets mee gedaan worden en hij vermoedt dat het niet de bedoeling is om dit daar braak 
te laten staan of het in de vorm te laten staan zoals het nu staat. Aanpalend zijn er 2 panden gesloopt 
die intussen, waarvan er normaal gezien volgens de overeenkomst met die eigenaar vorige week een 
bouwvergunning moest zijn. Hij is wel heel nieuwsgierig naar de bedoeling van deze aankoop. 
Stadskernvernieuwing is natuurlijk een containerbegrip en daar kan men heel veel dingen gaan 
ondersteken. Dat vertelt weinig tot niets. Hij kan heel goed begrijpen dat het kan gaan om strategische 
redenen en dat men daar niet teveel wil over zeggen. Dan hoort hij graag dat het gaat om strategische 
redenen. Dan zou het hem kies lijken om dit punt te verdagen naar de geheime zitting. Hier wordt nu 



een blanco-cheque gegeven zonder meer uitleg te krijgen. Dus concreet had hij graag geweten wat het 
doel is met dit pand. Heeft dit te maken met de reeds gesloopte aanpalende panden en is er daar nu 
een bouwvergunning voor. Hij vraagt meer informatie. Schepen Vandenbulcke wil zeker geen blanco-
cheque vragen en het bedrag van 45.000 euro is zeker geen blanco-cheque. Dit wordt inderdaad 
gedaan omwille van de stadskernvernieuwing. Hij kan daar nu nog niets meer over zeggen omdat het 
nog niet geweten is wat er precies zal gebeuren. Hij kan wel meegeven dat de woningen tot nummer 
20  gesloopt werden. Dit moet gekoppeld worden aan nummer 22 en aan nummer 26 dat in minder 
goede staat is en op de leegstandslijst staat. Misschien kan later ook het voorkooprecht toegepast 
worden, maar dat weet hij niet. Verder is er ook nog nummer 28. Misschien kan dit in de toekomst 
uitmonden in een project, maar dat weet hij niet. Dit wordt nu gekocht om daar toch zeker te zijn dat er 
daar geen speculatie gebeurt met het pand nummer 24. De Voorzitter las de opmerking van de heer 
Mingels dat de schepen niet goed verstaanbaar was maar voor de voorzitter was schepen 
Vandenbulcke wel goed verstaanbaar. Soms kan het aan de internetverbinding liggen. Maar hij heeft 
hem wel deze keer goed verstaan. Hij hoopt dat het ook voor iedereen anders duidelijk was. Raadslid 
Vandamme antwoordt dat de schepen zegt geen blanco-cheque te geven vermits het gaat om een 
concreet bedrag. Men vraagt hiervoor 45.000 euro maar men geeft hier direct ook al te kennen dat dit 
wordt gekoppeld aan de panden 22, 26 en 28 die ook in een slechte staat zijn. Stadskernhernieuwing 
blijft hier toch een vaag begrip. Het gaat hier toch wel over een veelvoud van die 45.000 euro. Het lijkt 
hem ook logisch om in de gemeenteraad meer uitleg te krijgen. Hij wil ook verwijzen naar andere 
panden die de stad in het verleden heeft verworven en die jaren lang een kanker in de stad zijn en dat 
mag hij wel zeggen. Ook op vandaag zijn er nog dergelijke panden. Hij denkt hierbij  aan de 
Tabaksfabriek, die veel jaren gewoon leeg gestaan heeft zonder dat er daar iets mee gebeurd is. Hij 
denkt aan de Paulientjes die daar jaren lang leeg gestaan hebben zonder dat er daar iets mee gebeurd 
is. Hij denkt aan de twee panden tegenover de grote kerk waar dat er tot op vandaag nog altijd niets 
mee gebeurd is. Men gaat waarschijnlijk aanhalen dat dit meegenomen wordt in de plannen voor de 
omleiding bij de werken in de Oude Leielaan en dat heeft de schepen eerder aangehaald. Wat zal er 
daarna gebeuren en hoever staat het daar mee? Dit blijft nog altijd koffiedik kijken. Hij heeft het moeilijk 
met dit punt en hij kan niet zomaar meestemmen over dit punt. Op zich zou hij er niet tegen kunnen 
zijn, maar aan de andere kant is er ook niets om er voor te zijn. Hij zal zich dan ook onthouden. 
Schepen Vandenbulcke meldt dat hij niet zal ingaan op die andere voorbeelden. Als gezegd wordt dat 
er niets met de Tabaksfabriek gedaan werd, dan kan hij enkel maar stellen dat in de eerste helft van 
deze legislatuur beslist werd om de Tabaksfabriek te verbouwen. Dat is nu helemaal gebeurd. De 
Tabaksfabriek wordt ook gebruikt voor vergaderingen van de stad. In het AGB werd gisteren beslist, om 
de aanbesteding toe te kennen in de komende maanden voor de opdracht in de Rijselstraat. Het is wel 
degelijk zo dat er niet wordt stilgezeten in die zaken. Hij zal over de Rijselstraat 24 heel graag en heel 
snel kunnen zeggen wat ermee gedaan kan worden alleen als er een ontwikkeling gedaan worden op 
die site. Hij gaat daar zeker zo snel mogelijk op terugkomen maar hij kan niet volledig zelf beslissen 
over die site. Die aankoop is dus inderdaad een stuk strategisch om daar toch de hand in te hebben. 
Vandaar dat hij vraagt om dit goed te keuren. Raadslid Vandamme komt nog kort tussen en richt zich 
tot de schepen. Hier zou toch minstens kunnen worden meegedeeld wat de bedoeling is met het pand 
mocht er daar de eerstkomende jaren geen verandering in komen met die naastliggende panden. Het 
verbaast hem ook dat anderen hier zomaar in meegaan zonder te weten wat de bedoeling is. Raadslid 
Mingels wenst graag aan het woord te komen om de eenvoudige reden dat hij hier vermoedt dat de 
verwijzing naar anderen die daarin meegaan ook op hem zou slaan. Hij gaat mee in het verhaal om de 
eenvoudige reden dat hij zich heeft geïnformeerd over de kwestie. Op zich is het een goede zaak dat 
dit pand aangekocht wordt. Hij gaat uiteraard ook in de toekomst deze zaak blijven opvolgen om te zien 
dat de ruimte gebruikt wordt voor stadskernvernieuwing en dat dit op een goede manier gebeurt in de 
toekomst. Hij vindt het een opportuniteit om dit dossier goed te keuren met de kennis van het dossier 
op vandaag. Die kennis heeft hij moeten zoeken, maar goed deze  kennis is er intussen. En de rest van 
het verhaal gaat hij blijven opvolgen. Raadslid Vandendriessche zegt dat raadslid Mingels zegt dat hij 
weet wat ermee gaat gebeuren. Maar hij heeft er echt nog geen antwoord op gehad. Daarom gaat hij 
zich net als de CD&V onthouden. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat gezien de staat van het 
gebouw het niet de bedoeling kan zijn om het gebouw te laten staan. Dit gaat ooit afgebroken worden 
maar dit alleen afbreken zou niet zo goed zijn voor de woningen ernaast. Hij hoopt nu zo snel mogelijk 
te laten weten dat het gebouw zal afgebroken worden. Maar hiervoor hangt men af van de andere 
eigenaars in de buurt.

Stemming



Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 stem tegen (Berenice Bogaert), 12 onthoudingen (Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa 
Maxy, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy 
Vandendriessche, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het pand gelegen Rijselstraat 24 te 
8930  Menen, gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, perceel sectie E nr. 716/B/P000),  met 
een oppervlakte van 68 m². De minnelijke verwerving gebeurt voor de prijs van 45.000,00 € in totaal.

Artikel 2 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname 
in het privaat stedelijk patrimonium, in het kader van realisatie van de stadskernvernieuwing en de 
stadskernontwikkeling, ter verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van de woonomgeving in de 
stad;

Artikel 3 :Het in bijlage gevoegde ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door notariskantoor Logghe-
Staessens uit Menen, tussen NV Résidences Marie- Christine  uit Menen (verkoper), voor wie optreedt 
dhr. A. Rivière, enerzijds en het Stadsbestuur Menen (koper) , anderzijds, wordt integraal goedgekeurd 
en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 4: Opdracht wordt gegeven aan de notaris om de akte te verlijden, overeenkomstig de 
bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte (ref. D 2210048)

Artikel 5 : Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van 
het nemen van enige ambtshalve inschrijving

7. GR/2021/076 | Patrimonium . Goedkeuring ontwerpakte tot overdracht en kapitaalsinbreng van 
sportinfrastructuur Ter Steenland Rekkem, Lauwestraat 66 naar AGB Woonbedrijf Menen. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikelen  40 en 41  houdende bevoegdheid van de 
gemeenteraad inzake daden van beschikking betreffende onroerende goederen.

Juridische grond

  Decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid van 
de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake;

 Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);

 Statuten AGB Woonbedrijf Menen , laatst gewijzigd  bij besluit van de raad van bestuur van 
14.11.2018 en gunstig geadviseerd door de gemeenteraad van Menen op 26.11.2018, 
goedgekeurd door de Minister (ontvangen op 18.01.2019) en bekendgemaakt in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 25.02.2019.

Feiten, context en argumentatie

Bij eerdere beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2018 besliste de gemeenteraad tot de inbreng 
van het voetbalstadion, gekend als “Vaubanstadion”, met aanhorigheden en medegaande grond, met 
inbegrip van drie voetbalvelden, tribune, twee kleedkamers, cafetaria en secretariaat, Waalvest 136 te 
Menen, met een waarde ten belope van een miljoen vierenveertigduizend euro (€ 1.044.000,00); 
hierdoor werd een kapitaalsverhoging van het vermogen van het AGB Woonbedrijf gerealiseerd tot 
2.289.000,00 €:

Deze beslissing werd goedgekeurd in het kader van het specifiek administratief toezicht bij het 
ministerieel besluit van 18.01.2019;



Enkel de sportsite Ter Steenlandt is momenteel nog in beheer en exploitatie van de stad Menen. Alle 
andere sportsites worden reeds beheerd door het AGB Woonbedrijf Menen, dit conform de doelstelling 
vermeld in haar statuten, art. 5, nl.  het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren 
voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. .

Bij beslissing van het AGB Woonbedrijf Menen dd. 07 juli 2020 werd beslist om ook de sporthal Ter 
Steenlandt in te brengen in het patrimonium van het AGB Woonbedrijf Menen

De ontwerpakte tot kapitaalsinbreng werd opnieuw opgemaakt door notariskantoor Develtere-
Hendryckx uit Menen. (ref.SP/20184573); dit ontwerp dient worden voorgelegd aan de gemeenteraad 
ter goedkeuring; 

Als gevolg van de inbreng in natura zal een bijkomende  kapitaalverhoging worden doorgevoerd in het 
AGB Woonbedrijf Menen - in functie van fiscale optimalisatie - naar in totaal € 3.601.000,00;

De Gemeenteraad dient te beslissen om het maatschappelijk kapitaal van het autonoom 
gemeentebedrijf “Woonbedrijf Menen”, op te trekken  naar € 3.601.000,00, zijnde de verhoging 
+1.044.000,00 € voor de inbreng in natura van sportcomplex Vauban, en de verhoging + 1.312.000,00 
voor de inbreng in natura van het sportcomplex 'Ter Steenlandt';

Voormelde kapitaalsverhoging wordt gerealiseerd door middel van de inbreng van het sportcomplex, 
gekend als “Ter Steenlandt”, met aanhorigheden en medegaande grond, met inbegrip van cafetaria en 
jeugdheem, Lauwestraat 66, met een waarde ten belope van een miljoen driehonderdentwaalfduizend 
euro (€ 1.312.000,00).

Deze waarde betreft de venale waarde zoals bepaald in het schattingsverslag dd. 18.05.2020 
opgemaakt door N. Deprez uit Rekkem.

Er geldt vrijstelling van registratierecht bij inbreng in natura van onroerende goederen in een Autonoom 
gemeentebedrijf.

De beslissing van de gemeenteraad dient voor specifiek toezicht aan de Vlaamse Regering minister 
worden overgemaakt. Na goedkeuring door de Minister kan de akte definitief worden verleden.  Gezien 
het kapitaal wijzigt, zal hierna ook een nieuwe statutenwijziging nodig zijn van de statuten AGB .

Door de eigendomsoverdracht van de sportsites Vauban en Ter Steenlandt in het patrimonium van het 
AGB Woonbedrijf menen, zal het AGB ook de exploitatie van deze sportinfrastructuur op zich nemen. 
De feitelijke exploitatie en het dagelijkse beheer wordt verder nog  door de sportdienst opgenomen. Het 
is aangewezen  dit concreet op te nemen in de beheersovereenkomst tussen de stad en het AGB 
Woonbedrijf Menen, ter actualisatie van de afspraken tussen stad en AGB.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 07 april 2021.

Financieel visum bij dit dossier werd verleend door de financieel directeur;

Tussenkomsten

Raadslid Coppens wenst twee vragen te stellen. De eerste is misschien een algemene opmerking die 
hij ook nog een keer wil meegeven. Het moment waar over de jaarrekening werd gesproken heeft te 
maken met het  feit dat die operatie moet gebeuren die te maken heeft hoe de financiering van het 
vehikel een beetje begint te wringen en waar hij op zich niet tegen is om het zo te zeggen. Zijn vraag is 
en hij heeft dit ook de vorige keer gezegd, op welke manier wordt daarover nagedacht in zijn 
algemeenheid. Het gaat niet zozeer over al die nieuwe inbrengen maar eigenlijk over het autonoom 
woonbedrijf met zijn financiering in een verdere toekomst. Een tweede vraag of opmerking ook gaat 
over het feit of dit nog up-to-date is. Hij heeft gemerkt dat de jaarrekening van 2019 nog altijd niet 
gepubliceerd is. Klopt dit of hij heeft hij dit verkeerd voor? Volgens de balanscentrale is dat toch nog 
niet gepubliceerd. Schepen Vandenbulcke antwoordt en verwijst voor de eerste vraag dat hij wel 
degelijk nog altijd het nut van het AGB inziet. Het AGB wordt gefinancierd zoals dit moeten gefinancierd 
worden en er opgetreden als het nodig is. Hij heeft geen glazen bol om in de toekomst te kijken 
daarover. Over de jaarrekening van 2019 weet hij dat deze goedgekeurd werd in de gemeenteraad en 
morgen gaat hij als eerste werk de directeur van het AGB vragen hoe dat dit zit. Het is in ieder geval de 
bedoeling dat dit gepubliceerd wordt. Raadslid Coppens komt nog kort tussen en hij meldt dat de 
publicatie natuurlijk de aanleiding is van zijn tweede vraag. Dit werd inderdaad in de gemeenteraad 
goedgekeurd, maar misschien moeten er nog een aantal stappen gebeuren. Het blijft toch allemaal een 



beetje lang duren. Maar als hij zich niet vergist, is hieraan een boete gekoppeld van 1200 euro en of dat 
nu een groot of een klein bedrag is. Dit bedrag zou men misschien voor iets anders kunnen gebruiken. 
Maar hij denkt dat dit nog niet gebeurd is en dit was trouwens vorig jaar ook het geval. Hij gaat niet 
opnieuw het debat voeren. Er wordt daar telkenmale per jaar een boete aan gekoppeld van 1.200 euro 
als de jaarrekening laattijdig wordt neergelegd. En eigenlijk is dit zeer laattijdig want ondertussen zit 
men reeds verder dan 13 maand en zit men in het hoogste boetetarief. En dit is eigenlijk al 2400 euro 
die bij wijze van spreken voor iets anders had kunnen gebruikt worden. Niemand betaalt graag boetes 
en ook de bevolking niet. Hij gaat er toch van uit dat dit ook geldt voor een stad die vraagt aan de 
andere mensen om de regels te respecteren. De stad dient ook niet graag boetes te betalen en zou er 
alles moeten aan doen om dit in de toekomst te vermijden. Schepen Vandenbulcke antwoordt kort dat 
hij de vorige keer beloofd had dat de rekening dit jaar nog voor het einde van het jaar goedgekeurd zal 
worden. Zo snel als mogelijk gaat hij die belofte nakomen. De directeur weet dat en de mensen die hem 
daar in moeten bijstaan weten dat ook. Hij zal daar graag een volgende keer over praten. Raadslid 
Coppens bedankt schepen Vandenbulcke.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ontwerp-akte tot inbreng in natura van 
sportcomplex ‘Ter Steenlandt' in Rekkem,  met aanhorigheden en meegaande gronden, met inbegrip 
van de cafetaria en jeugdheem, gelegen Lauwestraat 66 te 8930 Menen-Rekkem, met een waarde ten 
belope van een miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€ 1.312.000,00) aan het AGB Woonbedrijf 
Menen. De akte  zoals opgemaakt door notariskantoor Develtere- Hendryckx uit Menen 
wordt  goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 2: De gemeenteraad beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van het AGB 
Woonbedrijf Menen naar  € 3.601.000,00 (+ 1.312.000,00 € voor sportcomplex Ter Steenlandt en 
+1.044.000,00 € voor sportcomplex Vauban);

Artikel 3: Alle kosten verbonden aan deze inbreng (incl. aktekosten) zijn ten laste van het AGB 
Woonbedrijf Menen

 

8. GR/2021/104 | Verbouwing kleedkamers Vauban CC De Steiger. Verrekeningen >15% 
goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Gemeenteraad voor goedkeuring meerwerken > 15% gunningswaarde. 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur (DLB) inzonderheid artikelen 41 2e lid-10°  en 56 §3-4°

Overheidsopdrachtenwet 2016

KB Plaatsing 2017

KB Uitvoering 2013-2017

Rechtsbeschermingswet 2013-2017

Besluit Gemeenteraad26.02.2018 punt 3 artikel 1-3° houdende de vaststelling van het Dagelijks 
Bestuur

Besluit van de Burgemeester 4.01.2019 houdende delegatie van handtekeningsbevoegdheid bij 
toepassing artikel 280 DLB.

Aanbestedingsdossier dienstjaar 2020 

Feiten, context en argumentatie



In zitting dd. 5 februari 2020/010 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en de 
gunningsvoorwaarden vast voor het dossier 'Verbouwing kleedkamers sportzaal Vauban' (fase3 
verbouwing sporthal Vauban). Op 11 februari 2020 werd de opdracht van deze fase 3 elektronisch 
gepubliceerd via E-procurement E-noficiation. Volgens het verslag van nazicht der offertes met inbegrip 
van gunningsverslag architect ir. Philippe Lobelle werd firma Maes en Coucke voor de offerteprijs 
€ 343.398,42 excl. btw gegund op het CBS 25 maart 2020.

Door het ontbreken van bestaande plannen en mede door de ontoegankelijkheid van de kelderruimtes 
ontbrak er informatie bij de opmaak van het ontwerp en aanbestedingsdossier. Gedurende de 
verbouwing van kleedkamers kwamen er daardoor een aantal zaken aan het licht die nodig aan 
vervanging toe waren. Ook werden tijdens de werken een aantal zaken bijgevraagd in functie van 
optimalisatie en esthetiek.

In eerste instantie werd de kruipkelder volledig gereinigd zodat deze toegankelijk werd. Daar werd er 
vastgesteld de nieuwe muren onvoldoende gefundeerd zouden zijn waardoor een lichtere steen met 
andere afwerking werd voorgesteld.

Ook werd er in de kruipkelder geconstateerd dat de bestaande sanitaire leidingen aan vervanging toe 
waren waarop er beslist werd om alle afvoerleidingen te vervangen. In de ontwerpfase was het 
besproken om het bestaande leidingnet van warm water te hergebruiken. Tijdens de werken werd er 
beslist om ter optimalisatie een nieuwe boiler met bijhorende onderdelen/leidingen dicht bij de 
kleedkamers te voorzien met als grote voordeel dat deze onafhankelijk kan instaan voor de warm 
waterproductie.

Tijdens de verbouwing werd ook duidelijk dat er zich naast de kleedkamers ook kelder 
bevindt.  Eveneens was dit een gegeven wat niet kon worden afgeleid uit de beschikbare plannen, 
alsook was deze kelder tot voorheen ontoegankelijk. Door dit nieuw gegeven werd er, om plaats te 
besparen, geopteerd om de ventilatiekanalen in deze kelder te laten verlopen waardoor het initiële tracé 
werd gewijzigd.

Het vernieuwen van het bestaande vals plafond werd oorspronkelijk niet opgenomen in het bestek om 
zo hoogte te kunnen winnen en vandalisme te vermijden. Na het volledige verwijderen van het vals 
plafond werd er vastgesteld dat de bestaande toestand esthetisch onaanvaardbaar was. Daarom er 
werd beslist om een nieuw stootvast verlaagd plafond met inbouwarmaturen te plaatsen.

Al deze zaken resulteerden tenslotte, voor fase 3, in een meerkost van €112.561,50euro excl. btw (of + 
32,77% t.o.v. het gunningsbedrag) waarop alsook het ereloon de ontwerper 6,44% of 7.248,96 euro 
excl. btw. Het totaalbedrag van de werkzaamheden van fase 3 komt daarmee op € 455.959,92 
euro excl. btw (excl. ereloon ontwerper).

Fase 4

In de volgende fase wordt het dak van de sporthal Vauban en CC De Steiger volledig gerenoveerd 
(fase 4). Deze werkzaamheden werden geraamd op € 548.566,48 excl. btw. Op dit bedrag werd er door 
de Vlaamse overheid een subsidie toegekend van € 133.643,77 voor het energiezuiniger maken van 
culturele infrastructuur. Daarnaast werd er na het doorlopen van de prijsvraag vastgesteld dat de 
economisch meest voordeligste offerte zeer gunstig uitviel t.o.v. het ramingsbedrag. Het bedrag van de 
economisch meest voordeligste offerte is € 313.724,77 excl. btw (of 47% minder dan het 
ramingsbedrag van € 548.566,48 excl. btw). Door deze gunstige situatie worden de meerkosten van 
fase 3 voor de verbouwing van de kleedkamer budgettair volledig opgevangen. 

In bijlage:
Eindstaat 
Eindstaat meerwerken
Mail architect Lobelle met overzicht van de meerwerken en bijbestellingen
Brief toekenning subsidie
Aanvraag visum verrekening aannemer
Aanvraag visum verrekening architect (met factuur)

Tussenkomsten

Raadslid Coppens reageert op 2 zaken die de schepen aangehaald heeft. De eerste vraag is natuurlijk 
of dit eigenlijk beter niet op voorhand ingeschat kon worden en het gaat niet zozeer over die 15%. Hij 



weet dat dit een technische discussie is en dat de politici voor een stuk afhankelijk zijn wat die mensen 
hen adviseren. Anderzijds moet men toch weten dat als er een prijs ingestoken wordt en als een budget 
opgemaakt wordt en als dit zo naar de gemeenteraad komt, wat er dan moet en wat er dan ook kan. 
Dat is toch niet de gebruikelijke procedure en het is niet evident voor mensen die budgetten moeten 
ramen. Ten tweede zit daar net het pijnpunt als hij de schepen hoort verwijzen dat de volgende fase 
een stuk goedkoper zit. Hij waarschuwt dat de volgende fase nog niet afgewerkt is, want dat is net het 
probleem. Het moment dat er gestart wordt, is er dan een prijs en dan lijkt alles, bij gunning binnen het 
budget te zitten totdat de werken bij wijze van spreken gestart worden of er gewacht moet worden  tot 
ze beëindigd worden. Hij hoopt dat er toch  binnen het schepencollege niet alleen door de schepen 
maar door één fractie in het bijzonder daar heel kritisch wordt mee omgegaan. Dat is dan zijn vraag als 
hij de notulen naleest van de vorige legislatuur waar er steevast bij wijze van spreken heel boos werd 
gereageerd als de raming werd overschreden en hij heeft dit hier emotioneel uitgedrukt. Maar blijkbaar 
is men alleen maar op een bepaald moment boos. Maar als men op andere momenten aan de tafel zit, 
dan is nu blijkbaar geen probleem meer zoals hij dit nu leest. Schepen Vandenbulcke antwoordt 
misschien met een cliché wat ook niet anders kan en hij weet uit ervaring dat verbouwingen altijd 
verrassingen kunnen met zich meebrengen en dat verbouwingen ook meestal meer kosten dan 
voorzien. Dat is hier niet anders. Dit is niet zoveel meer, maar in deze is ook veel meer gedaan. Hij 
denkt bijvoorbeeld aan het bijkomend sanitair. Hij denkt persoonlijk dat de verrassingen naar aanleiding 
van het vernieuwen van het dak minder groot zijn. Dan zijn dan de verrassingen geweest die men 
gehad heeft naar aanleiding van het vernieuwen van de kleedkamers. Wat de opmerking betreft over 
de fracties, is het zo dat deze grote verbouwingen besproken werden in het schepencollege en ook 
goedgekeurd. Bij het begin van deze legislatuur heeft Team8930 ervoor gekozen om deze 
investeringen volledig gefaseerd te willen aanpakken. De middelen hiervoor werden voorzien in het 
meerjarenplan. Hij denkt dat zijn collega’s hem vertrouwen om met die budgetten dit te kunnen 
realiseren, wat niet gelijk is met carte blanche. Dus hij heeft willen zeggen dat hij niet verwacht dat er 
veel verrassingen zullen zijn in de fase 3. Maar hij heeft in ieder geval de ruimte om met de budgetten 
dit te kunnen realiseren. Schepen Declercq vult aan dat zij zich een stuk aangesproken voelt naar 
aanleiding van de tussenkomst van raadslid Coppens. Zij denkt dat het weinig afhangt aan welke kant 
van de tafel dat men zit als men bezig is met overheidsmiddelen en belastinggeld. En zij merkt dat 
binnen het team iedereen eigenlijk wel kritisch kijkt zodat alle middelen goed besteed worden. En zoals 
ze reeds zei, hangt dit eigenlijk weinig af van aan welke kant van de tafel men zit maar hoe men in 
team dit opvolgt.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad keurt de verrekeningen van €112.561,50euro excl. btw (of + 32,77% 
t.o.v. het gunningsbedrag) voor fase 3 goed.

9. GR/2021/099 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de Moorselestraat. Aanpassen 
parkeerreglementering (doodlopend stuk). 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond

 de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

 Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

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

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



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

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

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

 de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;

 gelet op het verslag van het overleg met de politie dd. 15 juni 2020;

Feiten, context en argumentatie

Historiek

In het doodlopend stuk van de Moorselestraat (vroeger oefenpark rijexamen) parkeren regelmatig 
vrachtwagens en worden er onrechtmatig containers geplaatst. Dit brengt voor de buurtbewoners 
geluidshinder met zich mee en ook zwerfvuil. 

In de milieuvergunning van een nabijgelegen bedrijf werd specifiek een verbod tot plaatsing van 
containers opgenomen. Dit blijkt evenwel moeilijk te handhaven. Ook handhaving via het GAS-
reglement is moeilijk, daar op verschillende containers geen bedrijfsnaam staat vermeld.

Het afsluiten van dit stukje rijbaan is niet mogelijk gezien de achterliggende percelen die bereikbaar 
moeten blijven voor landbouwvoertuigen.

In een overleg met de politie werd geopteerd om het bord E9b (parkeren uitsluitend voor motorfietsen, 
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen) te plaatsen. Bij inbreuken kan de politie wel 
optreden.

Voorstel

Plaatsen borden E9b in de het doodlopend stuk van de Moorselestraat.
Dergelijke maatregelen dienen te worden opgenomen in een aanvullend reglement.  

Tussenkomsten

Raadslid Mingels hoort schepen Roose vaak het woord 'adequaat' gebruiken en hij hoort hem ook 
zeggen dat er sprake zou zijn van beschikbaarheid van dit stukje verlaten weg om het zo te noemen, 
voor de mensen die graag met de auto zouden willen leren manoeuvreren. Dit punt is in de 
verkeerscommissie gekomen en ze hebben daarover gediscussieerd. Hij kan de redenering wel volgen 
maar hij vindt ze toch een beetje vreemd. De meest adequate manier om ervoor te zorgen dat er daar 
niet meer kan geparkeerd worden, is eigenlijk gezien het feit dat er eigenlijk ook geen echte vraag ligt 
om daar te parkeren. De combinatie parkeren en het beschikbaar stellen voor eventueel mensen die 
daar willen komen manoeuvreren, maakt dat dit misschien wel voor problemen kan zorgen. Hij stelt 
eigenlijk voor om dit stukje weg op te breken en om dit te ontharden. Anderzijds begrijpt hij het wel 
gezien dit in verleden gebruikt is geweest om te leren autorijden door heel veel bewoners. Als hij zich 
niet vergist was er daar zelfs een zekere infrastructuur voorzien, met paaltjes en dergelijke meer. Nu 
het signalement daar gaan plaatsen door daar een parkeerbord te zetten wil eigenlijk niet aangeven dat 
de mensen daar kunnen vrij van alles, vrij kunnen doen. Hij had eigenlijk liever gezien dat als het idee 
dan toch geopperd wordt in de gemeenteraad om daar meteen een bord te zetten waar de stad 
kenbaar maakt dat dit terrein daar best voor gebruikt wordt. En als dit niet kan, dat er dan eventueel 
wordt gekeken om de boel op te breken. Want dat is de meeste adequate manier om ervoor te zorgen 
dat er daar niet meer onrechtmatig geparkeerd wordt met zware vrachtwagens. Hij gaat zich onthouden 
omdat hij het een beetje een dubbelzinnige houding vindt. Hij staat wel achter het idee uiteraard om 
manieren te zoeken om dat wild parkeren van vrachtwagens en containers en dergelijke daar tegen te 
gaan. Maar hij had het in dit geval  liever anders gezien. Hij meent dit ook gezegd te hebben in de 
verkeerscommissie. Hij had eigenlijk gehoopt bij het indienen van het punt in de gemeenteraad dat er 
ook een verband zou gelegd worden met de mogelijkheid voor de bewoners om daar te gaan oefenen. 
Er zou dan iets meer in het dossier gestaan hebben en aangezien dit nu enkel mondeling aan bod 



komt, gaat hij zich onthouden. Raadslid Vandendriessche kan beamen wat raadslid Mingels zegt en 
bij zijn weten is het nog altijd een stuk openbare weg. En op een openbare weg kan niet geoefend 
worden om te leren rijden en dat is verboden. Hij denkt dat dit stuk straat of doodlopende straat 
daarvoor niet kan gebruikt worden. Hij heeft daar zijn twijfels over. Schepen Roose antwoordt dat dit 
punt in de verkeerscommissie besproken werd en daar een gunstig advies verkregen. Ook de verdere 
toekomstmogelijkheden van die locatie werden daar al besproken. Het is zo dat ook de 
omgevingsdienst gaat kijken om samen met de aanliggende eigenaars en het Agentschap Wegen en 
Verkeer om de onthardingsmogelijkheden te onderzoeken op die locatie. Maar hij wenst niet op die 
uitwerking te wachten om antwoorden te formuleren naar de overlast die er voor die inwoners is. Hij 
denkt dat de nu genomen maatregelen snel gerealiseerd kunnen worden door het plaatsen van dat 
bord, zodat er kan opgetreden worden om de rust in die omgeving te laten plaatsvinden. Het  andere 
zal inderdaad de nodige tijd in beslag nemen maar hij vond het niet gepast om daarmee te wachten, 
want dat heeft een doorloopproces nodig en op het moment dat dit klaar is, zal hij daar verder mee naar 
de gemeenteraad komen. Als een stukje openbare weg opgeven wordt, zal dat natuurlijk naar deze 
gemeenteraad komen. Raadslid Mingels komt graag tussen om de eenvoudige reden dat hij dit 
inderdaad nog eens wil benadrukken dat hij dit een omweg vindt. Wat niet betekent dat hij er op zich 
helemaal tegen is. Mocht dit het geval zijn, dan zou hij tegenstemmen. Zijn onthouding moet gelezen 
worden als eigenlijk een omweg naar iets waarvan hij hoopt dat men gaat landen. Hij steunt dat 
omweggetje indirect. Maar om nu te zeggen dat hij enthousiast is over dat omweggetje, is dat eigenlijk 
te veel gevraagd.

Stemming

Met 26 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Vincent Dumortier, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, 
Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 
1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 4 onthoudingen (Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Karolien 
Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel:

§1.a. In de Moorselestraat, doodlopend stuk (vroeger oefenpark rijexamen) wordt het parkeren 
uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

§1.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E9b aangevuld met 
de onderborden Xa en Xb zoals voorzien bij artikel 70.2.2.1°

10. GR/2021/094 | Aanvullend verkeersreglement inzake parkeren. Wijziging en hervaststelling 
reglement. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend art. 56 §1 houdende algemene 
bevoegdheid inzake voorbereiding gemeenteraadsdossiers.

Juridische grond

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

 Het bestuursdecreet van 07 december 2018;

 De wet van 22 februari 1965, die aan de gemeenten toelaat parkeergeld op motorvoertuigen te 
heffen, opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij Decreet van 9 juli 2010, ter aanvulling van het 
decreet van 16 mei 2008, houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid;

 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB op 16 maart 1968, en 
latere wijzigingen;



 De wet van 7 februari 2003, houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en 
het KB van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de 
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer dat door deze wet overtredingen op parkeren met beperkte parkeertijd, betalend 
parkeren en parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners, niet langer strafrechtelijk 
bestraft worden, met ingang van 1 maart 2004;

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

 Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven;

 Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

 KB van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg (Wegcode), en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
27;

 KB van 9 januari 2007, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor wat 
de gemeentelijke parkeerkaart betreft;

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

 KB van 5 juni 2013, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. (BS 28 juni 
2013), met name artikel 27 quinquies over het gebruik van de wielklem;

 MB van 1 december 1975, tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, 
bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gewijzigd bij MB van 3 maart 2003 betreffende de parkeerkaart voor 
mensen met een handicap en latere wijzigingen;

 MB van 11 oktober 1976, houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

 MB van 7 mei 1999, betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, gewijzigd bij 
MB van 3 maart 2003, 26 september 2005 ,24 augustus 2006 en 9 januari 2007 waarbij de 
personen die deze parkeerkaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart 
uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor 
afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald;

 MB van 3 mei 2004, ter wijziging van het MB van 18 december 1991, waarbij de personen die 
de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, 
worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor uitreiking en 
voor gebruik worden bepaald;

 Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, sociale 
economie en gelijke kansen;

 Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding 
van de bekendmakingsplicht;

Feiten, context en argumentatie

In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd het algemeen verkeersreglement  inzake parkeren 
hervastgesteld, dit met ingang van 01 januari 2020 .

Naar aanleiding van de vernieuwing van het retributiereglement in huidige gemeenteraadszitting, als 
gevolg van de invoering van Shop&Go-plaatsen in Menen en de wijziging van het tarief van de 
retributiebon (25 €), is het noodzakelijk om parallel ook het hiermee samenhangende 
verkeersreglement inzake parkeren aan te passen .



Met het parkeerbeleid wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende parkeerbehoeften van 
de verschillende gebruikers.

Het beperkt parkeren dient om in tijd en plaats de rotatie te bevorderen inzake de bezetting van het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Het parkeerbeleid en de concrete toepassing van de aanvullende verkeers- en retributiereglementen 
inzake parkeren (betalend parkeren, parkeren in blauwe zone en bewoners parkeren) wordt regelmatig 
geëvalueerd, geactualiseerd en afgetoetst op haar toepasbaarheid en afdwingbaarheid. Volgende 
wijzigingen en evaluaties werden inmiddels uitgewerkt sinds 2005 - ter verdere optimalisatie van het 
parkeerbeleid :

1. aanpassing in tarieven en in uurregeling (= eerste evaluatie - GR dd. 23 december 2005)

2. omvorming kortparkeersysteem tot gratis kwartiertje (= tweede evaluatie – GR dd. 29 april 
2006)

3. vereenvoudiging en gelijkschakeling van uren en tijd (overal max. 2uur parkeertijd en 2uur 
middagpauze, binnen parkeertijd van 9u tot 18u) (= derde evaluatie – GR dd. 30.06.2008)

4. actualisatie retributie dagtarief (17,5 €) (GR 31.08.2009) en invoering minnelijke 
invorderingsprocedure (= vierde evaluatie- GR 30.11.2009)

5. invoering parkeerkaart voor zorgverstrekkers en samenvoeging 3 retributiereglementen tot 
één(= vijfde evaluatie- GR 31.10.2011)

6. invoering van handhaving via het gebruik van wielklemmen(GR 26.05.2014)

7. invoering van langparkeren op grote parkings in Centrum, aanpassingen Esplanadestraat en 
Barakkenstraat, wijziging retributie dagtarief (20,00 €)(GR 20.10.2014)

8. eenvormige tarieven, invoering gratis halfuurtje, invoering bewonersparkeren in centrum, 
vereenvoudiging zones Barakken, nieuwe zones betalend en blauwe zone in centrum , 
invoering kortparkeren (8e evaluatie – GR 30.05.2016)

9. invoering aannemerskaart en tekstuele optimalisatie reglementen conform instructies 
toezichthoudende overheden (9e evaluatie – GR 26.09.2016 + erratum GR 24.10.2017 wegens 
technisch-juridisch administratieve rechtszetting)

10. verdere vereenvoudiging van de zones (één betalende zone in het centrum met mogelijkheid 
tot gebruik van de bewonerskaart in die hele zone) - toekenning bewonerskaarten voor 
bewoners van station in de stationsomgeving; invoering van parkeren via mobiele App en via 
SMS-parkeren,  kosteloos parkeren bij de laadpalen voor elektrische voertuigen in de stad;(10e 
evaluatie - GR 27.11.2017) 

11. verdere digitalisering in parkeerbeheer (invoering elektronische bewonerskaart en scanflow, 
vermelding QR-code op retributiebon  voor gepersonaliseerde klachtbehandeling), 
invoering  parkeren voor zorgverstrekkers voor garagepoorten, parkeerplaatsen voor 
elektrische wagens en deelwagens , optimalisaties in bewonerszones (11e evaluatie - GR 
18.12.2019) 

Het is aangewezen volgende wijzigingen door te voeren met ingang van 15 mei 2021, in functie van 
actualisatie en verdere optimalisatie van het parkeerbeheer op de openbare weg te Menen, met name 
door:

 invoering van Shop&Go parkeerplaatsten op diverse locaties bij kleinhandelszaken (wegens 
specifieke parkeerdruk)  in Menen-Lauwe en Rekkem, met een beperkte parkeertijd tot 
maximaal 30 minuten parkeren;

De Shop&Go plaatsen komen in de plaats van het  huidige parkeren met zeer beperkte 
parkeertijd(gratis voor max. half uur) , aangeduid als bruine zones op het parkeerplan van de stad (4-tal 
parkeerplaatsen  in de Kortrijkstraat en Bruggestraat). De parkeersensoren komen in de plaats van de 
huidige parkeerautomaten.  

In totaal worden een 50-tal parkeerplaatsen uitgerust met parkeersensoren, aangeduid als 'Shop&Go 
plaats', waar gratis voor de duur van maximaal een half uur kan worden geparkeerd. Op deze manier 



wordt de parkeerrotatie bevorderd ter hoogte van diverse kleinhandelszaken, waar specifieke en snelle 
rotatie nodig is. De beperking van parkeertijd tot max. een half uur (gratis) parkeren op deze plaatsen 
van Shop&Go geldt eveneens voor personen met een mindervalidenkaart (zoals in huidige bruine 
parkeerzones). Ter plaatse worden deze zones gemarkeerd met groene aanduiding, zoals in de 
ruimere regio Kortrijk het geval is; de sensoren worden eveneens geplaatst ter hoogte van het station, 
waar de Shop&Go plaatsen de voormalige Kiss&Ride zone vervangen, zoals opgenomen in het 
Algemeen Verkeersreglement dd 24.02.2014 (AVR Wahisstraat art. 4 § 3a en §3b).

Wanneer een Shop&Go-parkeerplaats is gelegen binnen een zone voor betalend parkeren of blauwe 
zone of zone met bewonersparkeren, geldt de specifieke regeling van kortparkeren, en gelden voor die 
locaties geen zonale bepalingen. (lex specialis derogat lex generalis). Concreet betekent dit dat een 
shop& go plaats een beperkte parkeerduur toelaat tot maximaal een half uur parkeren, dit geldend voor 
alle parkeerders (dus ook voor de houders van een bewonerskaart of mindervalidenkaart of andere 
voertuigen vrijgesteld van betaling retributie parkeren);

Het parkeerplan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe zone) 
wordt als gevolg van deze nieuwe aanduiding van kortparkeren door middels van Shop&Go zones 
aangepast, gezien de bruine zones volgens het parkeerplan verdwijnen en vervangen worden door 
shop & go plaatsen, verspreid op het grondgebied van Menen. Het plan houdende aanduiding van de 
onderscheiden zones van bewonersparkeren blijft alsnog ongewijzigd;

De inplanting van de parkeerplaatsen gebeurde in overleg met Unizo en na uitvoerige bevraging van de 
handelaars in Menen, Lauwe en Rekkem; Een aantal plaatsen (o.a. in Rekkem, bij AZ Delta, ..)  zal pas 
kunnen voorzien worden van sensoren, na uitvoering van de voorziene wegenwerken en heraanleg van 
het wegdek. 

Gelet op de besprekingen met de parkeerconcessionaris Indigo/Streeteo dd. 01 maart 2021 hierover, 
tot aftoetsing van de praktische en technische aspecten van het Shop&Go parkeren;

Gelet op de besprekingen met de politiediensten PZ Grensleie, en gunstig advies hierover;

De voorstellen tot wijziging werden voorgelegd aan de verkeerscommissie van 19 april 2021 voor 
advies, en gunstig geadviseerd;

Gelet op de  beleidsdoelstelling  opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 van de stad Menen 
(Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

 Actieplan AP0302 (Prioritair) - Wij maken werk van een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit 
in Menen.

 Actie A030204 (overig beleid Mobiliteit) - Wij volgen mobiliteitsvraagstukken verder op met het 
oog op een vlotte mobiliteit 

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de stad brengt aanzienlijke kosten met 
zich mee, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de gebruiker van deze 
parkeermogelijkheden. De toepassing van dit stedelijk aanvullend verkeersreglement geeft daarom 
aanleiding tot retributies, nader bepaald en opgenomen in het retributiereglement op parkeren, dat 
gelijktijdig wordt voorgelegd ter vaststelling aan de Gemeenteraad in zitting van 05 mei 2021; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.04.2021  om het hiernavolgend 
voorstel van gecoördineerde ontwerptekst van aanvullend verkeersreglement (AVR) inzake 
parkeren  ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen;

Tussenkomsten

Raadslid Maxy stelt dat het inderdaad geen verrassing is dat zij zich in een vorige legislatuur en ook in 
deze legislatuur met haar fractie zich altijd positief uitgelaten heeft over het principe van Shop&Go. Zij 
denkt inderdaad dat het een win-win is. Het zorgt inderdaad voor een verbeterde rotatie. De lokale 
handelaars zijn er ook mee gediend wat dat betreft. Die discussie en uitleg en zomeer en motivatie 
werd al gevoerd in de verkeerscommissie. Ze hoort inderdaad spreken over de toekomstige uitvoering 
ervan. Als ze zich niet vergist, heeft ze al in het straatbeeld het afgelopen weekend al heel wat 
signalisatie zien staan op de datum van maandag 3 mei en dinsdag 4 mei. Dat was gisteren en 
eergisteren. Zij vroeg zich af of in hoeverre dat er eigenlijk al een loopje werd genomen met de 
beslissing die vanavond voorligt. En hoeverre die sensoren al zouden geplaatst zijn. Voor haar is dat 



niet duidelijk. Raadslid Mingels ziet dat het voorstel dat hier voorligt eigenlijk een vereenvoudiging is 
van het parkeerreglement met de verdwijning van de bruine parkeerzone. Daar is hij zeker mee 
akkoord. Die 50 parkeerplaatsen Shop&Go moeten eigenlijk leiden tot een betere parkeerrotatie op 
basis van de beperking van 30 gratis minuten in de onmiddellijke omgeving van specifieke winkels. Dit 
is een goede zaak op voorwaarde natuurlijk dat de bevraging waar  die 50 parkeerplaatsen dienen 
geïnstalleerd te worden ook op een correcte manier gebeurt. Hij is in dit verband eigenlijk al op de 
hoogte gebracht van een klein incidentje in Rekkem, waarbij bij zijn weten blijkbaar 2 parkeerplaatsen 
gingen worden aangeduid. Het ging om 2 plaatsen op vraag van 1 handelaar maar zonder overleg met 
de buur die geen handelaar blijkt te zijn. Om maar aan te geven dat het niet onbelangrijk is dat die 
bevraging van die zelfstandige ondernemers heel belangrijk is en dat dit heel correct moet worden 
uitgevoerd. Hij heeft ook nog de opmerking begrepen rond het fietsparkeren, wat ook een uitdaging is. 
Hij ziet er echt naar uit dat die uitdaging ook echt wordt aangepakt. In het kader van wat hier vandaag 
voorligt is hij met zijn fractie positief. Vandaar ook het gunstig advies waarnaar de schepen  verwijst. Hij 
wil nog eens aangeven dat een gunstig advies in de verkeerscommissie een voorlopig statement is, in 
die zin dat hij met zijn fractie de zaak dan nog intern bespreken en mogelijk ook nog een aantal 
opmerkingen of een aantal bezwaren kunnen uiten achteraf. Het lijkt hem logisch dat het gunstig advies 
in een gemeenteraadscommissie niet automatisch samenvalt met het stemgedrag in de gemeenteraad 
gezien het enkel aan de gemeenteraad toekomt om definitief een oordeel te vellen hierover. Hij wilt dat 
nog een keer benadrukken. Dus samengevat vindt hij het een goede zaak wat hier voorligt. Alleen moet 
men voorzichtig zijn of in elk geval zorgzaam met de manier waarop de zelfstandigen bevraagd worden 
want het lijkt hem dat er in elk geval conflicten kunnen ontstaan met buurtbewoners die op die manier 
zich benadeeld zouden kunnen voelen als er parkeerrotatie wordt ingevoerd en eigenlijk niet onterecht. 
Dus is zijn oproep om daar heel voorzichtig mee zijn. Schepen Roose antwoordt dat het zo is dat er 
een aantal voorbereidende werkzaamheden door de aannemer van de parkeerconcessionaris in de 
opdracht van de stad voorbereid werden. In de afgelopen dagen zijn daar al voorbereidingen rond 
gebeurd zoals het markeren rond sensoren. Dit komt maar van toepassing natuurlijk op het moment dat 
de borden aanwezig zijn want het zijn de reglementen die bepalen wanneer iets van toepassing is. Het 
is gewoon de planning van de aannemer die ervoor zorgde dat zij vooruit aan het werken waren. Hij 
denkt niet dat dit  problematisch kan zijn. Maar dit kan alleen maar in voege treden op de datum die de 
gemeenteraad beslist. Dat is 5 mei en pas vanaf dan zal dit starten. Het is belangrijk dat de bevraging 
gedaan werd naar de individuele winkels waar er parkeerdrukte geïdentificeerd kon worden en ook de 
sectoren welke daarvoor in aanmerking kwamen, werden bepaald. Niet iedere locatie is daarvoor de 
meest geschikte. Hij denkt dat het belangrijk was dat dit gericht gedaan werd en dat die mensen ook 
individueel daaromtrent werden aangesproken en bij alle terugkoppelingen werden daar rekening mee 
gehouden. Dit werd ook  heel duidelijk gebriefd in het schrijven dat aan de verschillende betrokkenen 
werd bezorgd. De Shop&Go-plaatsen zullen jaarlijks geëvalueerd worden. Het is belangrijk dat het 
contingent dat de stad organiseert ook het meest rendeert. Mochten er in de toekomst nieuwe vragen 
van locaties komen, dan kunnen de locaties die minder gebruikt worden, terug verschuiven. Het is dus 
geen verworven recht en dit werd ook  heel duidelijk in de communicatie meegenomen, zodat er geen 
verrassingen kunnen zijn in de komende jaren. Hij denkt inderdaad dat dit toch de eerste reacties zijn 
dat hij hier ook gehoord heeft. Er werd ook  met de handelsverenigingen daaromtrent gesproken en dit 
kan een enorme meerwaarde betekenen in de stad. Het is ook heel belangrijk dat dit georganiseerd 
wordt in de 3 deelgemeenten. Dat was iets dat toch naar voren gekomen was in het kader van het 
lokaal mobiliteitsplan, namelijk dat men zich niet enkel op Menen centrum moest concentreren maar op 
de volledige stad. Raadslid Mingels stelt nogmaals dat hij zijn akkoord zal geven aan het voorstel dat 
voorligt. Hij ziet dit als de vergelijking wordt gemaakt met het  vorige punt van de Moorselestraat dat 
ook in de verkeerscommissie aan bod gekomen is. Hij ziet dit deze keer niet als een omweg naar een 
bepaalde oplossing. Hij ziet dit eerder als een tussenstap naar een nog beter parkeerbeleid in de stad. 
Hij is hiervan overtuigd en hij denkt dat de schepen dat ook is. Allicht zal men in de toekomst nog wel 
eens het parkeerbeleid in de stad moeten vereenvoudigen of aanpassen. In die zin is het een zeer 
interessante tussenstap naar een nog beter parkeerbeleid. Hij hoopt na deze tussenstap die vandaag 
wordt gestemd dat er ook effectief een stap vooruit gezet kan worden. Raadslid Maxy wil nog eens kort 
terugkomen op de voorbereidende werken die toch al van start zijn gegaan afgelopen maandag en 
dinsdag. Het feit dat een aannemer ook al een opdracht krijgt van het lokaal bestuur om de werken aan 
te vatten kan ze niet anders dan veronderstellen of begrijpen dat het schepencollege voor de beurt van 
de gemeenteraad heeft gesproken. Eigenlijk ligt vanavond het punt op tafel wat betreft de plaatsing van 



deze Shop&Go-plaatsen. Wat dat betreft is het jammer dat de gemeenteraad in deze niet 
gerespecteerd wordt. Dat was het enige dat ze wilde aanvullen.

Stemming

Met 28 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, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, 
Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, 
Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Martine Fournier, Vincent Dumortier), 1 
onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel : De gemeenteraad beslist om de wijzigingen in het stedelijk aanvullend verkeersreglement 
inzake parkeren goed te keuren. De tekst van  het Algemeen Verkeersreglement parkeren  wordt als 
volgt gewijzigd en gecoördineerd: 

ALGEMEEN VERKEERSREGLEMENT PARKEREN
AFDELING 1 - BETALEND PARKEREN 
Artikel 1.1
Het zonaal en betalend parkeren in de stad Menen is van toepassing in volgende zones : 
A/ Zone ‘Centrum’ 
Deze zone wordt afgebakend door volgende punten

 De Donkerstraat ter hoogte van het huisnummer 2

 De Bruggestraat (vanaf het kruispunt met de Parkstraat, ter hoogte van nr. 117  

 de Esplanadestraat (kruispunt met de Koningstraat)

 Kortrijkstraat thv huisnummer 23

 Kerkstraat 2a

 Kruispunt Bruggestraat-Rijselstraat-Grote Markt

 Bruggestraat 31

 Donkerstraat 4

 Rijselstraat 80

 Sint-Jansmolenstraat 1

 Kerkstraat 37

 Bruggestraat 78

 Bruggestraat 128 

B/ Zone  ‘Barakken’ (= winkelas Rijselstraat )
Deze zone wordt afgebakend door volgende punten:

 2de deel Rijselstraat (vanaf de Leiebrug (ter hoogte van nr. 129 ) tot de grens met Halluin 
(Fr)(ter hoogte van nr. 310)

Deze zone worden aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9aT’ met zonale 
geldigheid en opschrift ‘ticket’. 

Artikel 1.2



Het betalend parkeren met bewonerskaart geldt in volgende straten :

 de Esplanadestraat, (uitgezonderd het aanpalende binnenplein gelegen tussen de Grote Markt, 
Koningsstraat en Esplanadestraat), ter hoogte van 1 tot 21, oftewel de volledige straat

 De Bruggestraat vanaf huisnummer 31 tot 117

Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9a’, met onderbord “ticket” en 
onderbord “uitgezonderd bewoners”. 

Artikel 1.3
Het betalend parkeren zonder bewonerskaart geldt in volgende straten :

 Parking Groentenmarkt  (naast de Grote Markt ) (met langparkeren)

 Parking Centrum (in Kortrijkstraat)(3/4 betalend- linkergedeelte kant Donkerstraat en 
middenparkingblok (met langparkeren)

 de twee parkeerblokken van de Parking Waalvest, ter hoogte van de hoeken Waalvest en 
Rijselstraat, kant ’t Schippershof (met langparkeren)

 Parking Ziekenhuis (parking langs Oude Leielaan bij Ingang Ziekenhuis ) (met langparkeren) 

Dit wordt aangeduid door middel van de verkeersborden E 9a en E 9a’, met onderbord “ticket” 

AFDELING 2 - PARKEREN IN BLAUWE ZONE 
Artikel 2
De beperkte parkeertijd in de stad Menen geldt in volgende zones 

Deze beperkte parkeertijd geldt niet voor houders van de bewonerskaart, voor zover hun 
bewonerskaart hen machtiging geeft tot parkeren in die bewonerszone. 

Artikel 2.1 -  Blauwe Zone 1  station   (zonder bewonersparkeren)
afgebakend door volgende punten:
- het Bevrijdingsplein (deel 1- parkeerruimte palend aan de kant Ieperstraat- tot aan het 
stationsgebouw)(zonder concreet huisnummer) 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met het symbool van de parkeerschijf. 

Artikel 2.2  -  Blauwe Zone  2 Omgeving Ieperstraat (met bewonersparkeren)
afgebakend door volgende punten: 
- Ieperstraat  ter hoogte van nr.123  (van kruispunt met Wahisstraat tot en met hoek Koningsstraat)(= 
gewestweg) 
- Koningstaat ter hoogte van nr.  51  (van kruispunt met Ieperstraat tot en met hoek Esplanadestraat 
- Stationsstraat ter hoogte van nr.  12B (van kruispunt met  Koningsstraat tot en met hoek Dolfijnstraat 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a met zonale geldigheid aangevuld met het symbool 
van de parkeerschijf en het opschrift ” uitgezonderd bewoners”. 

Artikel 2.3  -  Blauwe Zone  3 (Centrum) (met bewonersparkeren)
Op volgende openbare pleinen: 
-       deel Parking Centrum, bij de Kortrijkstraat (rechterdeel palend aan gedeelte betalende parking)
-       Parking 76, zijnde de parkeerplaats gelegen tussen de Rijselstraat en de Oude Leielaan 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met het symbool van de parkeerschijf en 
het onderbord  ” uitgezonderd bewoners”. 

Artikel 2.4 -  Blauwe Zone  4 (Blekerijvesting), (met bewonersparkeren )
 afgebakend door volgende punten:
-       Blekerijvesting ter hoogte van huisnummers  3 tot 45



Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a  aangevuld met het symbool van de parkeerschijf en 
onderbord” uitgezonderd bewoners”. 

Artikel 2.5  -  Blauwe Zone  5 (Barakken) (met bewonersparkeren) ,
 afgebakend door volgende punten :

 Hoornwerk ter hoogte van nr 1

 Moeskroenstraat  ter hoogte van nr 178  

 Moeskroenstraat ter hoogte van nr  , kruispunt met Rijselstraat

 Vlamingenstraat nr 118 en nr 162

 Voorzorgstraat ter hoogte van nr 1

 Harmoniestraat ter hoogte van nr 2

 Prinses Paolalaan ter hoogte van nr 1

 Grensstraat ter hoogte van nr 44, kruispunt met de Rijselstraat

 Weidestraat ter hoogte van nr 60,

 Halewijnstraat ter hoogte van nr 1A,

 St-Hilariusstraat ter hoogte van nr 1

In deze zone wordt de beperkte parkeertijd ingevoerd op zaterdag, zondag en feestdagen(wettelijke en 
decretale feestdagen dus inclusief 11 juli), uitgezonderd voor bewoners.

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a met zonale geldigheid aangevuld met het symbool 
van de parkeerschijf en de opschriften “uitgezonderd bewoners “ en “zaterdag, zon- en feestdagen “. 

In volgende straten geldt eveneens blauwe zone (met bewonersparkeren) 

 Oostkaai , volledige straat , van nr 2 tot en met  nr 27 

In deze straat wordt de beperkte parkeertijd ingevoerd op zaterdag, zondag en feestdagen(wettelijke en 
decretale feestdagen dus inclusief 11 juli), uitgezonderd voor bewoners.

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a  aangevuld met het symbool van de parkeerschijf en 
onderbord” uitgezonderd bewoners” en “zaterdag, zon- en feestdagen “. 

Artikel 2.6
Binnen de blauwe zone zijn specifieke Shop&Go parkeerplaatsen  waar kortparkeren (zonder 
bewonersparkeren) geldt, en waarbij er tussen 07.00 u en 19.00 u voor maximum 30 minuten mag 
geparkeerd worden (7d/7). Concreet geldt dit in volgende straten: (zie ook afdeling 4)

 Bruggestraat ter hoogte van nr. 49 

 Bruggestraat ter hoogte van nr. 91 

 Bruggestraat ter hoogte van nr. 109 

 Bruggestraat ter hoogte van nr. 126 

 Ieperstraat ter hoogte van nr. 34 

 Ieperstraat ter hoogte van nr. 95 

 Ieperstraat ter hoogte van nr. 117 

 Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 59 

 Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 111

 Leopoldstraat ter hoogte van nr. 37 – 1 parkeerplaats



Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord voorzien van het 
opschrift ‘Max. 30 minuten - van 07u00 tot 19u00 ' aangevuld met de nodige X-borden.

 

AFDELING 3 - BEWONERSPARKEREN 

Artikel 3 – bewonersparkeren exclusief voor bewoners  
In enkele straten in het binnengebied van de Barakken wordt het parkeren voorbehouden uitsluitend 
voor bewoners van de straat zelf , nl. 

 Bakkerstraat ter hoogte van  2a tot 36, oftewel de volledige straat

 Vredesstraat ter hoogte van 1  tot 22, oftewel de volledige straat

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a en E9a’ met zonale geldigheid met het opschrift 
‘bewoners’ aangevuld met de nodige X-borden. 

 
AFDELING 4 - PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT 
WORT TOT 30 MINUTEN ('SHOP&GO-plaatsen')
Artikel 4 – Shop&Go-plaatsen   
Specifieke Shop & Go parkeerplaatsen  waar kortparkeren (zonder bewonersparkeren) geldt, en 
waarbij er tussen 07.00 u en 19.00 u voor maximum 30 minuten mag geparkeerd worden (7d/7), 
worden ingericht in volgende straten: 

MENEN: 
1. Bruggestraat ter hoogte van nr. 49 – 1 parkeerplaats

2. Bruggestraat ter hoogte van nr. 91 – 1 parkeerplaats

3. Bruggestraat ter hoogte van nr. 109 – 1 parkeerplaats

4. Bruggestraat ter hoogte van nr. 126 – 1 parkeerplaats

5. Ieperstraat ter hoogte van nr. 34 – 1 parkeerplaats

6. Ieperstraat ter hoogte van nr. 95 – 1 parkeerplaats

7. Ieperstraat ter hoogte van nr. 117 – 1 parkeerplaats

8. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 59 – 1 parkeerplaats

9. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 111 – 1 parkeerplaats

10. Leopoldstraat ter hoogte van nr. 37 – 1 parkeerplaats

11. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 200 – 1 parkeerplaats

12. Bruggestraat ter hoogte van nr. 254 – 1 parkeerplaats

13. Bruggestraat ter hoogte van nr. 228 – 1 parkeerplaats

14. Guido Gezellelaan ter hoogte van nr. 33 – 1 parkeerplaats

15. Ieperstraat ter hoogte van nr. 234 – 2 parkeerplaatsen

16. Volkslaan ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats

17. Zandputstraat ter hoogte van nr. 17 – 1 parkeerplaats

18. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 433 – 1 parkeerplaats

19. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 496 – 1 parkeerplaats

20. Waalvest t.h.v. postautomaat links van gereserveerde CC De Steiger – 1 parkeerplaats



21. Bevrijdingsplein – ter hoogte van straatzijde  (voormalige Kiss & Ride zone) – 6 
parkeerplaatsen

22. Oude Leielaan- ter hoogte van de ingang bij AZ Delta – 7 plaatsen

 LAUWE 

1. Boldriesstraat ter hoogte van nr. 101 – 1 parkeerplaats

2. Hospitaalstraat aan de overkant van nr. 27a – 1 parkeerplaats

3. Larstraat ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats

4. Larstraat ter hoogte van nr. 19 – 1 parkeerplaats

5. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 8 – 1 parkeerplaats

6. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 9 – 1 parkeerplaats

7. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 28 – 1 parkeerplaats

8. Lauwbergstraat aan de overkant van nr. 51 – 1 parkeerplaats

9. Lauweplaats ter hoogte van nr. 13 – 2 parkeerplaatsen

10. Menenstraat ter hoogte van nr. 21 – 1 parkeerplaats 

11. Spoorwegstraat ter hoogte van nr. 78 – 1 parkeerplaats 

 REKKEM 

1. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 535 – 1 parkeerplaats 

2. Moeskroenstraat t.h.v nr. 723 – 1 parkeerplaats

3. Moeskroenstraat t.h.v. nr. 874 – 1 parkeerplaats

4. Plaats ter hoogte van nr. 3 – 1 parkeerplaats  

5. Plaats ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats 

6. Vagevuurstraat ter hoogte van nr. 2 – 1 parkeerplaats 

Dit wordt aangeduid door de verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord voorzien van het 
opschrift ‘Max. 30 minuten - van 07u00 tot 19u00 ' aangevuld met de nodige X-borden.

Ingeval deze Shop&Go parkeerplaatsen gelegen zijn binnen een ruimere zone van betalend parkeren 
of van blauwe zone, geldt het specifiekere parkeerregime van kortparkeren beperkt tot maximaal 30 
minuten.

 

AFDELING 5– ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 5 – Plan
Het plan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe zone) alsook het 
plan houdende aanduiding van de onderscheiden zones van bewonersparkeren wordt in bijlage 
gehecht aan deze gemeenteraadsbeslissing, en maakt hiervan deel uit; 
Artikel 6 – Inwerkingtreding 
Vorig aanvullend verkeersreglement inzake parkeren dd. 18.12.2019 wordt opgeheven vanaf de 
inwerkingtreding van het huidig reglement, dit is  vanaf 15 mei 2021.

Het aanvullend verkeersreglement dd. 24.02.2014 voor de Wahisstraat wordt gedeeltelijk opgeheven, 
wat betreft de specifieke bepaling van artikel 4 §3a) en §3b), vanaf 15 mei 2021.

Artikel 7 - Bekendmaking



De bekendmaking  van dit reglement gebeurt overeenkomstig  de bepalingen van  artikelen 286,287 en 
288 van het Decreet Lokaal Bestuur door inschrijving in het register der bekendmakingen, en door 
publicatie op de stedelijke website. 

Artikel 8 – Administratief toezicht 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet 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. 

Artikel 9 - 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 Streeteo

 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)

11. GR/2021/093 | Retributie inzake parkeren. Vaststelling wijziging reglement. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 217, artikel 56 § 1 houdende algemene 
voorbereidende bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake 
gemeenteraadsdossiers betreffende vaststelling reglementen.

Juridische grond

 De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994,  art. 173;

 De wet van 22 februari 1965, die aan de gemeenten toelaat parkeergeld op motorvoertuigen te 
heffen, opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij Decreet van 9 juli 2010, ter aanvulling van het 
decreet van 16 mei 2008, houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid;

 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB op 16 maart 1968, en 
latere wijzigingen;

 De wet van 7 februari 2003, houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en 
het KB van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de 
algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer dat door deze wet overtredingen op parkeren met beperkte parkeertijd, betalend 
parkeren en parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners, niet langer strafrechtelijk 
bestraft worden, met ingang van 1 maart 2004;

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

 Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven;

 Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

 Het bestuursdecreet van 07 december 2018;

 KB van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg (Wegcode), en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
27;



 KB van 9 januari 2007, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, voor wat 
de gemeentelijke parkeerkaart betreft;

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

 KB van 5 juni 2013, tot wijziging van het KB van 1 december 1975, houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. (BS 28 juni 
2013), met name artikel 27 quinquies over het gebruik van de wielklem;

 MB van 1 december 1975, tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, 
bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gewijzigd bij MB van 3 maart 2003 betreffende de parkeerkaart voor 
mensen met een handicap en latere wijzigingen;

 MB van 11 oktober 1976, houdende de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

 MB van 7 mei 1999, betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, gewijzigd bij 
MB van 3 maart 2003, 26 september 2005 ,24 augustus 2006 en 9 januari 2007 waarbij de 
personen die deze parkeerkaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart 
uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor 
afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald;

 MB van 3 mei 2004, ter wijziging van het MB van 18 december 1991, waarbij de personen die 
de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, 
worden aangewezen en waarbij het model ervan evenals de nadere regels voor uitreiking en 
voor gebruik worden bepaald;

 Ministeriële omzendbrief BA2006/07, houdende vrijstelling betalend parkeren op 11 juli 
(waarvan de gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2006 heeft kennis genomen); 

 Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, sociale 
economie en gelijke kansen;

 Ministeriële omzendbrief  van 25.02.2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering 
van voertuigen voor veiligheidsdiensten,  hulpverleningszones en Civiele Bescherming;

 Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding 
van de bekendmakingsplicht;

 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

Feiten, context en argumentatie

In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd het retributiereglement inzake parkeren 
hervastgesteld, dit met ingang van 01 januari 2020 .

Naar aanleiding van de vernieuwing van het algemeen verkeersreglement  inzake parkeren in huidige 
gemeenteraadszitting, als gevolg van de invoering van Shop&Go-plaatsen in Menen,  is het 
noodzakelijk om parallel ook het hiermee samenhangende retributiereglement inzake parkeren aan te 
passen .

Met het parkeerbeleid wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende parkeerbehoeften van 
de verschillende gebruikers.

Het beperkt parkeren dient om in tijd en plaats de rotatie te bevorderen inzake de bezetting van het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Het parkeerbeleid en de concrete toepassing van de aanvullende verkeers- en retributiereglementen 
inzake parkeren (betalend parkeren, parkeren in blauwe zone en bewoners parkeren) wordt regelmatig 
geëvalueerd, geactualiseerd en afgetoetst op haar toepasbaarheid en afdwingbaarheid. Volgende 
wijzigingen en evaluaties werden inmiddels uitgewerkt sinds 2005 - ter verdere optimalisatie van het 
parkeerbeleid :



1. aanpassing in tarieven en in uurregeling (= eerste evaluatie - GR dd. 23 december 2005)

2. omvorming kortparkeersysteem tot gratis kwartiertje (= tweede evaluatie – GR dd. 29 april 
2006)

3. vereenvoudiging en gelijkschakeling van uren en tijd (overal max. 2uur parkeertijd en 2uur 
middagpauze, binnen parkeertijd van 9u tot 18u) (= derde evaluatie – GR dd. 30.06.2008)

4. verhoging retributie dagtarief (17,5€) (GR 31.08.2009) en invoering minnelijke 
invorderingsprocedure (= vierde evaluatie- GR 30.11.2009)

5. invoering parkeerkaart voor zorgverstrekkers en samenvoeging 3 retributiereglementen tot 
één(= vijfde evaluatie- GR 31.10.2011)

6. invoering van handhaving via het gebruik van wielklemmen(GR 26.05.2014)

7. invoering van langparkeren op grote parkings in het Centrum, aanpassingen Esplanadestraat 
en Barakkenstraat, wijziging retributie dagtarief (20€)  (GR dd. 20 oktober 2014)

8. eenvormige tarieven, invoering gratis halfuurtje, invoering bewonersparkeren in centrum, 
vereenvoudiging zones Barakken, nieuwe zones betalend en blauwe zone in centrum , 
invoering kortparkeren (8e evaluatie – GR 30.05.2016)

9. invoering aannemerskaart en tekstuele optimalisatie reglementen conform instructies 
toezichthoudende overheden (9e evaluatie – GR 26.09.2016 + erratum GR 24.10.2017 wegens 
technisch-juridisch administratieve rechtszetting)

10. verdere vereenvoudiging van de zones (één betalende zone in het centrum met mogelijkheid 
tot gebruik van de bewonerskaart in die hele zone) - toekenning bewonerskaarten voor 
bewoners van station in de stationsomgeving; invoering van parkeren via mobiele App en via 
SMS-parkeren,  kosteloos parkeren bij de laadpalen voor elektrische voertuigen in de stad;(10e 
evaluatie - GR 27.11.2017) 

11. verdere digitalisering in parkeerbeheer (invoering elektronische bewonerskaart en scanflow, 
vermelding QR-code op retributiebon  voor gepersonaliseerde klachtbehandeling), 
invoering  parkeren voor zorgverstrekkers voor garagepoorten, parkeerplaatsen voor 
elektrische wagens en deelwagens , optimalisaties in bewonerszones (11e evaluatie - GR 
18.12.2019) 

Het is aangewezen volgende wijzigingen door te voeren met ingang van 15 mei 2021, in functie van 
actualisatie en verdere optimalisatie van het parkeerbeheer op de openbare weg te Menen, met name 
door:

 invoering van Shop & Go parkeerplaatsten op diverse locaties bij kleinhandelszaken (plaatsen 
met specifieke parkeerdruk) in Menen-Lauwe en Rekkem, met een beperkte parkeertijd tot 
maximaal 30 minuten parkeren;

 actualisatie en aanpassing van het tarief retributiebon (geldig voor hele dag parkeren) (25 €);

De Shop&&Go plaatsen komen in de plaats van het  huidige parkeren met zeer beperkte parkeertijd 
(gratis voor max. half uur), aangeduid als bruine zones op het parkeerplan van de stad (4-tal 
parkeerplaatsen  in de Kortrijkstraat en Bruggestraat). De parkeersensoren komen in de plaats van de 
huidige parkeerautomaten.  De sensoren worden ook geplaatst waar momenteel Kiss&Ride geldt  bij 
het station, met oog op effectieve handhavig;

In totaal worden een 50-tal parkeerplaatsen uitgerust met parkeersensoren, aangeduid als 'Shop&Go 
plaats', waar er gratis voor de duur van maximaal een half uur kan worden geparkeerd. Op deze manier 
wordt de parkeerrotatie bevorderd ter hoogte van diverse kleinhandelszaken, waar specifieke en snelle 
rotatie nodig is. De beperking van parkeertijd tot max. een half uur (gratis) parkeren op deze plaatsen 
van Shop-&Go geldt eveneens voor personen met een mindervalidenkaart  (zoals in huidige bruine 
parkeerzones). Ter plaatse worden deze zones gemarkeerd met groene aanduiding, zoals in de 
ruimere regio Kortrijk het geval is;

Wanneer een Shop&Go-parkeerplaats is gelegen binnen een zone voor betalend parkeren of blauwe 
zone of zone met bewonersparkeren , geldt de specifieke regeling van kortparkeren, en gelden voor die 



locaties geen zonale bepalingen. (lex specialis derogat lex generalis). Concreet betekent dit dat een 
Shop&Go plaats een beperkte parkeerduur toelaat tot maximaal een half uur parkeren, dit voor alle 
parkeerders (dus ook voor de houders van een bewonerskaart of mindervalidenkaart of andere 
voertuigen vrijgesteld van betaling retributie parkeren);

Het parkeerplan tot aanduiding van de diverse parkeerregimes (betalend parkeren en blauwe zone) 
wordt als gevolg van deze nieuwe aanduiding van kortparkeren door middels van Shop&Go zones 
aangepast, gezien de bruine zones volgens het parkeerplan verdwijnen en vervangen worden door 
shop & go plaatsen, verspreid op het grondgebied van Menen. Het plan houdende aanduiding van de 
onderscheiden zones van bewonersparkeren blijft alsnog ongewijzigd;

De inplanting van de parkeerplaatsen gebeurde in nauw overleg met en na uitvoerige bevraging van de 
handelaars in Menen, Lauwe en Rekkem; Een aantal plaatsen (o.a. in Rekkem, bij AZ Delta, ..)  zal pas 
kunnen voorzien worden van sensoren, na uitvoering van de voorziene wegenwerken en na heraanleg 
van het wegdek. 

Gelet op de besprekingen met de parkeerconcessionaris Indigo/Streeteo dd. 01 maart 2021 hierover, 
tot aftoetsing van de praktische en technische aspecten van het Shop&Go parkeren; Eveneens blijkt na 
vergelijkend onderzoek dat het aangewezen is het forfaitair parkeertarief toegepast bij overschrijding 
van de beperkte parkeertijd (forfaitair dagtarief) te verhogen tot 25,00 EUR , wat een optimalisatie en 
actualisatie van het tarief inhoudt (laatste tariefwijziging dateert van 2014);  

Gelet op de besprekingen met de politiediensten PZ Grensleie, en gunstig advies hierover;

De voorstellen tot wijziging werden voorgelegd aan de verkeerscommissie van 19 april 2021 voor 
advies, en gunstig geadviseerd;

Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de stad brengt aanzienlijke kosten met 
zich mee, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de gebruiker van deze 
parkeermogelijkheden. De toepassing van de retributies en modaliteiten bij het parkeren zijn een 
nadere uitwerking van het Aanvullend Verkeersreglement (AVR) Parkeren, dat de locaties vastlegt en 
de signalisatie bepaalt, zoals eveneens zal worden voorgelegd ter goedkeuring en hervaststelling van 
de gemeenteraad  van 5 mei 2021.  De vernieuwing van het retributiereglement is noodzakelijk om 
deze retributie verder te kunnen innen.

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

 

Gelet op de  beleidsdoelstelling  opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025 van de stad Menen 
(Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair))

 Actieplan AP0302 (Prioritair) - Wij maken werk van een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit 
in Menen.

 Actie A030204 (overig beleid Mobiliteit) - Wij volgen mobiliteitsvraagstukken verder op met het 
oog op een vlotte mobiliteit 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.04.2021 om het hiernavolgend 
voorstel van gecoördineerde ontwerptekst van retributiereglement inzake parkeren  ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voor te leggen;

Tussenkomsten

Raadslid Coppens komt tussen naar aanleiding van de verhoging. Maar eigenlijk gaat het om meer 
dan dat. Bij aandachtige lezing van het punt zag hij plotseling staan dat de retributie wordt verhoogd 
omwille van de financiële situatie van de stad en dat dit daarom nodig is. Het is toch wel heel vreemd 
om dit te moeten vernemen. Het woord  ‘precair’ staat er niet bij maar men zou het zo kunnen begrijpen 
en dat een precaire financiële situatie zal gedempt worden met een verhoging van de retributie met 5 
euro, waar trouwens het grootste deel naar de particuliere speler gaat die dit voor de stad uitbaat en 
niet naar de stad. Hij wil het debat hier niet voeren wie wat krijgt. Het tweede dat over die verhoging 
gezegd kan worden is dat het toch eigenlijk een beetje vreemd is in di zin dat mensen die iets 
overtreden plotseling meer moeten gaan betalen omdat er iets nieuws aan bod komt. Ook dat is iets dat 
heel moeilijk om te volgen is. Zijn stelling trouwens is altijd geweest dat betalend parkeren er moet zijn 



omwille van het roterend gedrag en dat is ook de stelling van zijn fractie. Want anders blijven sommige 
mensen daar de hele dag staan en dan kunnen andere mensen daar niet komen. Dat is eigenlijk 
waarom het parkeren belangrijk is en dus met andere woorden mag dit op zich geen financiële melkkoe 
zijn en hij heeft hiervoor een zwaar woord gebruikt. Het mag niet zo zijn om daar zoveel mogelijk 
inkomsten te gaan uit puren, maar men moet een financiële vergoeding vragen met een tijdsduur zodat 
mensen zouden doen wat er gevraagd wordt. Dat zou eigenlijk de essentie moeten zijn van de 
mobiliteit en niet het financiële. Dat is eigenlijk het eerste onderdeel van dat punt. Het tweede 
onderdeel moet zijn dat als mensen dit overtreden dat ze dan een retributie moeten betalen. Tot daar 
denkt hij dat iedereen kan volgen. Waarom er nu plotseling een stijging met 5 euro moet zijn is eigenlijk 
voor hem en zijn fractie trouwens een volkomen raadsel, alsook de logica. Hij begrijpt ook wel dat er 
geprobeerd wordt om daar een logica achter te steken. Hij ziet de logica niet en het komt erop neer dat 
mensen die niet betalen een retributiebon krijgen die plotseling met 5 euro verhoogd wordt, zeker in de 
periode waarin men nu zit en dat is dan het derde onderdeel. Hij moet er geen tekening bij maken dat 
heel veel lokale handelaars het heel hard te verduren hebben gehad en de oudste stadskern des te 
meer. Hij gaat het debat hier niet over voeren. Hij denkt dat iedereen het hier over eens is. Trouwens is 
Menen niet de rijkste stad. Misschien is voor sommige mensen 20 of 25 euro weinig, maar hij denkt dat 
25 euro voor heel mensen toch wel veel geld is gezien het financiële profiel van de mensen die in onze 
stad leven. Zelfs de 5 euro erbij, moet eigenlijk niet. Nogmaals gaat het over een sanctionerend 
optreden. Met die 20 euro kan er voldoende sanctionerend opgetreden worden. Vandaar dat hij dat 
punt ook niet zal goedkeuren tenzij dat ze nu een zodanig grote logische uitleg zou komen die aantoont 
dat ook de financiële ademruimte in de stad dit echt hard nodig heeft, als men ten minste kan 
beantwoorden. Hij heeft ook in de vorige tussenkomsten gezegd dat hij zou aanraden om op tijd de 
jaarrekeningen in te dienen wat onmiddellijk 2400 euro aan cash zou opleveren. Raadslid Mingels 
verwijst eigenlijk naar de vraag die hier voorligt en die hij opnieuw wil voorleggen. Hoeveel wenst men 
hier mee op te halen. Hij meent zich te herinneren dat hij in een vorige gemeenteraadsvergadering 
dezelfde vraag heeft gesteld en er ook geen antwoord op heeft gekregen. Dat ging dan over de 
verhoging van het gebruik van zalen. De vraag was eigenlijk simpel en hoeveel wenst het 
schepencollege hiermee op te halen? Om het met de woorden van raadslid Coppens te stellen gaat het 
er om hoeveel men tekort heeft en hoeveel hoopt men er mee op te halen op die manier? Het is 
inderdaad zo en daar volgt hij de collega’s van CD&V zeker in, dat een parkeerretributie eigenlijk niet 
bedoeld is om de toestand van de stadskas te gaan verbeteren. Daar heeft men jammer genoeg nog 
iemand die met het grootste deel gaat weglopen voor het in de stadskas terecht komt, zoals raadslid 
Coppens daarvoor gezegd heeft. Dus dat zou een zeer onlogische reden zijn. Zoals ook al aangegeven 
zou het kunnen zijn omwille van een grotere rotatie? De vraag is eigenlijk hoeveel men er wil mee 
ophalen? Raadslid Vandendriessche kan alleen maar beamen wat hij hier hoort van raadslid 
Coppens. De Menenaar is dan ook de melkkoe als hij rijdt met zijn auto en soms eens verkeerd 
parkeert of als hij te lang blijft staan. Hij denkt een opslag van 5 euro voor veel Menenaars pijn zal 
doen. Het is misschien maar 5 euro, maar voor sommige mensen is dat pijnlijk. Hij zal dat zeker niet 
goedkeuren. Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad een belangrijk vraagstuk is hoe men de 
tarieven organiseert rond het betalend parkeren en de retributies. Om te stimuleren dat de processen 
worden gevolgd, werden retributies ingevoerd. Dat is een element dat al in belangrijke mate ter sprake 
gekomen is bij de opmaak en de uitwerking van het lokaal mobiliteitsplan. Er zijn 2 elementen die 
daarin spelen. Vanavond spreekt men  over het retributietarief. Het tarief van het betalend parkeren 
werd in de opmaak ook besproken met het studiebureau en met de klankbordgroep, waar ook het 
studiebureau de stad aangeeft dat Menen voor beiden zeer laag getaxeerd zit, waardoor er 
onvoldoende stimulans is voor de weggebruiker om alternatieven te gaan zoeken. Er werden daar al 
voorstellen over gedaan en beleidsmatig werd die discussie al wat verder uitgekristalleerd en werd 
geopteerd om het tarief voor het betalend te parkeren van 0,7 euro per uur niet aan te passen en dit 
ondanks het voorstel om dat wel te doen. Maar er werd wel gekozen om iets te doen dat men kan 
voorkomen. De bedoeling van het retributietarief is vooral te voorkomen dat men die retributie oploopt. 
Dit is nog altijd de doelstelling en dit blijft ook de doelstelling. Het is een tarief dat ervoor zorgt dat 
mensen voorkomen dat ze dat oplopen. Geeft dit een wijziging in de financiële inkomsten? Dat zou 
inderdaad een wijziging met zich kunnen meebrengen hij hoopt nog altijd dat de stad zo weinig mogelijk 
heeft. Hij heeft de afgelopen jaren gezien dat het aantal retributiebonnen gedaald is om diverse 
redenen. De twee opties werden ook besproken in het kader van de voorbesprekingen met de 
handelsverenigingen. En het leek ook hen een logische keuze om voor een te vermijden retributietarief 
dat verhoogd zou worden in plaats van een verhoging van het betalend tarief dat men sowieso moet 



doen als men er wenst te parkeren. Het is inderdaad een stukje een politieke keuze om voor deze 
verhoging te gaan. De financiële wijzigingen kan men gerust natrekken in het het jaarverslag van het 
parkeren in Menen. Als men ramingen zou maken op basis van het aantal retributiebonnen van 2020-
2021 ten opzichte van de voorgaande jaren, dan zou men waarschijnlijk zitten aan 60.000 euro extra 
inkomsten. Is dat de bedoeling om dit te halen? Dit is niet het geval want het gaat om een retributiebon. 
Het is de bedoeling om het gedrag aan te passen. Hij denkt niet dat het tarief van 25 euro in Menen te 
hoog is. Menen zit op het niveau van Deerlijk, Poperinge, Ieper en Izegem. Menen zit nog heel wat 
verder onder het tarief van Kortrijk, Roeselare, Wervik, Avelgem, Damme, Diksmuide, Kortemark, 
Waregem, Kuurne, Ronse, Torhout. Het zijn allemaal steden die tarieven hanteren die boven dat van 
Menen liggen. Maar het is vooral de bedoeling om ervoor te zorgen dat mensen willen voorkomen dat 
zij gaan gebruik maken bijvoorbeeld van een betalende zone en op die manier veel langer verblijven 
dan voorzien is. Hij hoopt dat hij hier wat dieper de situatie heeft kunnen uitklaren. Raadslid 
Coppens komt tussen vooral dan over het financiële en de  motivatie die de schepen gebruikt. Hij is 
een beetje zijn woorden aan het zoeken. Maar hij gaat hier niet gaan zeggen dat de argumenten 
intellectueel oneerlijk zouden zijn en dat is niet waar. De schepen gebruikt wel een aantal argumenten 
zonder de andere argumenten mee in ogenschouw te nemen. Hij verduidelijkt zich als Menen één van 
de laagste is qua tarieven. Hij laat dat even omdraaien en hij nodigt de schepen even uit om dit om te 
draaien. Hij denkt dat de schepen weet hoeveel de Menenaar aan belastingen betaalt  in Menen. 
Hoeveel van de opgesomde gemeenten hebben een aanvullende personenbelasting van meer dan 8%. 
Men moet maar eens gaan kijken hoeveel percent Wevelgem heeft. Dan zal men zien dat ze een heel 
stuk lager zitten. Menen zit qua belastingdruk relatief hoog en hij heeft het over de algemene 
gemeentebelasting. De discussie werd hier gevoerd dat een aantal mensen in Wervik veel sneller recht 
hebben op een goedkoper tarief dan de 100 euro van Menen. Hij denkt met andere woorden dat de 
Menenaar al heel veel bijdraagt voor zijn patrimonium. Hij weet ook anderzijds dat gezien de lage 
inkomsten Menen geen rijke gemeente is en dat in vergelijking met de andere gemeenten. Dit levert 
minder op en dit geeft minder financiële ruimte aan de stad. Maar daarover gaat het nu net en het is al 
via een andere fractie aan bod gekomen. Men heeft niet alleen een hoge belastingdruk in Menen maar 
men heeft heel wat mensen die heel weinig verdienen. Mocht de schepen dit nog niet gedaan hebben, 
dan nodigt hij hem uit om de statistieken te gaan bekijken van de FOD-Economie en dan men de 
situatie van Menen zien.  En als de schepen kijkt dat hij het gezien heeft, dan vindt hij dat er daar 
rekening moet mee gehouden worden. Want dat is eigenlijk zijn oproep om in plaats van louter te gaan 
verwijzen dat Menen de laagste parkeertarieven heeft er ook rekening mee te houden dat die 5 euro bij 
heel wat mensen pijn zal doen. Uit de statistieken van de FOD-Economie zal blijken dat de inwoners bij 
de laagst verdieners zitten van heel België. Hij vindt dat jammer omdat het in eerste instantie moet 
gaan om het feit dat men iets gedaan heeft wat niet correct was en als men daarop beboet wordt, is het 
een retributie. Hij vindt dat die 20 euro meer dan voldoende is om aan de mensen te gaan zeggen dat 
ze hier geparkeerd hebben en te lang zijn blijven staan. Hier wordt het op een andere manier gedaan 
en zal men een hogere boete moeten betalen. Hij vat het samen dat Menen een arme stad is met een 
belastingdruk die al heel hoog is voor de inwoners en het  commerciële handelsapparaat in Menen kan 
niet vergeleken worden met heel wat andere steden als Ieper of Avelgem. Hij nodigt de schepen uit om 
daar eens het handelsapparaat te gaan bekijken. Hij denkt dat het in Menen heel wat anders is en dan 
denkt hij echt dat men het met die 5 euro zal oplossen. Hij had het zinnetje van de financiële situatie 
van de stad beter in andere teksten zien staan dan bij dit agendapunt. Raadslid Mingels verwijst 
steeds graag naar het dossier. Uit de uitleg die de schepen extra gegeven heeft aan deze vergadering 
blijkt dat er bijvoorbeeld een bevraging is geweest met de handelaars waaruit dan blijkbaar uitgekomen 
is dat die handelaars liever dan een tariefverhoging van het parkeren een verhoging van de retributies 
zien. Maar als hij kijkt naar het dossier, dan vindt hij dit nergens terug. Dit dossier is eigenlijk jammer 
genoeg volledig en het vertegenwoordigt eigenlijk niet wat de schepen daarnet heeft proberen naar 
voren te schuiven als extra argumentatie. Hij zegt niet dat die bevraging niet gebeurd is omdat hij dat 
niet weet en hij kan het in elk geval niet zien op basis van het dossier. Hij gaat zich ook als fractie 
onthouden hoewel hij vindt dat het parkeerbeleid een stukje meer moet gericht zijn om ervoor te zorgen 
dat mensen vlotter gaan circuleren en zelfs ook uitgenodigd worden om boodschappen zoveel mogelijk 
met andere duurzamere vervoermiddelen te doen. Hij gaat dit punt hier eigenlijk niet goedkeuren omdat 
hij zich niet kan vinden in de argumentatie terug te vinden in het dossier. Hij roept bij deze dit 
stadsbestuur nog eens op om iets meer zorg te besteden aan de dossiers zodanig dat men ter plekke 
geen andere argumentatie naar boven moet halen om zich te verantwoorden als men vragen krijgt. Hij 
dringt er op aan dat gezorgd moet worden dat de dossiers voor zichzelf spreken en dan kan men op 



basis van een dossier spreken en niet op basis van een repliek. Schepen Roose antwoordt dat het 
inderdaad zo is dat er een afweging gemaakt moet worden. Dit was de afweging die gemaakt werd 
tussen de verschillende ideeën dat men kon bekijken rond het parkeerbeleid en de herziening van de 
retributies en dit gelet op het feit dat  deze basis toch moest herzien. Hij denkt dat om een goede 
evenwichtige basis gaat, die een meerderheid van deze gemeenteraad kan overtuigen om iets 
dichterbij de doelstelling te komen komen. Hij denkt dat op dit vlak inderdaad het parkeerbeleid van de 
stad nu in de goede richting zal gaan. Dit zal zeker en vast ook in het kader van de uitwerking van het 
lokaal mobiliteitsplan nog zeker ter sprake komen en dat zal in de verdere debatten nog zeker aan bod 
komen.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, 
Dries Defossez), 15 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 
Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik 
Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien 
Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel : De gemeenteraad beslist om de wijzigingen in het stedelijk retributiereglement inzake 
parkeren goed te keuren en het reglement vast te stellen.  De tekst van  het Retributiereglement 
inzake  parkeren  wordt als volgt gewijzigd en gecoördineerd: 

REGLEMENT RETRITUBUTIE INZAKE PARKEREN 

ARTIKEL 1
Vanaf 15 mei 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het parkeren 
van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

Het retributiereglement inzake parkeren wordt als volgt gewijzigd en gecoördineerd: 

AFDELING 1 - BETALEND PARKEREN
ARTIKEL 2
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is 
en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren 
verplicht is.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet van 4 
juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten". 

ARTIKEL 3
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar hetzij door het insteken 
in de parkeerautomaat van muntstukken of bepaalde magneetkaarten hetzij door elke andere vorm van 
betaling die voor de betrokken zone van toepassing is, hetzij via een toegelaten 
tijdseenheidssysteem, hetzij via SMS-parkeren of een specifieke mobiele applicatie (app), hetzij door 
overschrijving op de rekening van de aangestelde van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt 
enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief.  Bij SMS-
parkeren of mobiele app is voorafgaand inschrijven via de website van Indigo noodzakelijk.



De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter 
de voorruit van het voertuig van hetzij het ticket dat de parkeerautomaat afdrukt na de betaling van 
bovenvermelde retributie, hetzij elk ander bewijs dat aan de retributie werd voldaan of dat recht geeft op 
vrijstelling.

De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. De parkeerautomaten 
geven geen geld terug. De bestuurder kan geen verhaal uitoefenen tegen de Stad Menen of de 
parkeerbeheerder in geval van slechte werking van de parkeerautomaat.

Indien de parkeerautomaat defect is, moet de parkeerschijf zichtbaar gelegd worden op de binnenkant 
van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. (art. 
27.3.1.2 KB van 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) 
ARTIKEL 4
De retributie varieert naargelang de zone waar het voertuig is geparkeerd, zoals vastgesteld in het 
aanvullend verkeersreglement betalend parkeren, alsook naargelang de gekozen tijdsduur van 
parkeren; 

4.1 Kortparkeren (zonder bewonersparkeren)

In elke zone of straat van betalend parkeren geldt een tarief voor beperkt zeer kort parkeren: gratis 
voor maximaal 30 minuten.

Om geldig te kunnen parkeren moet wel een parkeerticket worden voorgelegd.

Dit parkeerticket dat toelaat gratis voor maximaal 30 minuten te parkeren, wordt afgedrukt mits 
voorafgaande ingave van de nummerplaatgegevens van het voertuig, met een maximum van éénmaal 
per dag.

Dit tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met uitzondering 
van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli).

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 25,00 
voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.  
4.2 Middellang parkeren (parkeren beperkt tot maximaal 2 uur)

Voor middellang parkeren geldt in elke zone  of straat van betalend parkeren eenzelfde tarief:

 € 0,70 voor een uur;

 € 1,40 voor twee uur. 

Het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 2 uur (6/7 dagen) in volgende betalende zones en 
straten (zoals specifiek bepaald in het algemeen verkeersreglement):

betalende zone 'centrum' (met bewonersparkeren)

 de Bruggestraat (vanaf het kruispunt met de Kortrijkstraat-Rijselstraat-Grote Markt tot en met 
het kruispunt met de Parkstraat, ter hoogte van nr. 117);

 de Donkerstraat ter hoogte van het nr. 2 en 4;

 de Esplanadestraat, (uitgezonderd het aanpalende binnenplein gelegen tussen de Grote Markt, 
Koningsstraat en Esplanadestraat), ter hoogte van nr. 1 tot 21, ofwel de volledige straat;

 de Kortrijkstraat, (vanaf de parkeerplaats ter hoogte van het nr. 23, het kruispunt met de 
Bruggestraat-Rijselstraat-Grote Markt tot en met 1ste deel van de Rijselstraat (vanaf het 
kruispunt met de Bruggestraat-Kortrijkstraat-Grote Markt tot aan de Leiebrug) ter hoogte van nr. 
132;

 de Kerkomtrek ter hoogte van nr. 1 tot 18, ofwel de volledige Kerkomtrek. 

De tarieven zijn van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met 
uitzondering van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli).



De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 25,00 
voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00.  

Het betalend parkeren is beperkt tot maximaal 2 uur (7/7 dagen) in de volgende betalende zones (zoals 
specifiek bepaald in het algemeen verkeersreglement): 

betalende zone 'Barakken' (winkelas Rijselstraat vanaf Leiebrug)

Het tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (7/7 dagen: 
maandag tot zondag, inbegrepen: zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en 11 juli).

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid te kiezen voor het forfaitair tarief: € 25,00 voor een dag, 
zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00. 
4.3 Langparkeren
In de centrumparkings met langparkeren is het parkeren beperkt tot maximaal 4 uur.

Dit is enkel van toepassing op de grote parkings in het centrum, met name parking Groentemarkt, deel 
parking centrum (linker- en middendeel), deel parking Waalvest, parking ziekenhuis. 

Voor langparkeren geldt een progressief tarief:

 € 0,70 voor een uur;

 € 1,40 voor twee uur;

 € 3,50 voor drie uur;

 € 5,00 voor vier uur. 

Deze tarieven zijn van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 12 u 00 en van 13 u 30 tot 18 u 00 (met 
uitzondering van zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli).

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel te kiezen: € 25,00 
voor een dag, zijnde van 9 u 00 tot 18 u 00. 

ARTIKEL 5
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende zone 
'centrum' (=Bruggestraat, Donkerstraat, Esplanadestraat, Kortrijkstraat, 1e deel Rijselstraat tot de 
Leiebrug, Kerkomtrek) alsook bewoners woonachtig in de aanpalende Sint-Jans-Molenstraat (nrs. 1-3-
7), onbeperkt parkeren binnen datzelfde gebied, doch met uitzondering van de gearceerde zones in dat 
gebied, zijnde:
(= de gearceerde zones op plan)

 het 1e deel van de Bruggestraat, met name deel tussen kruispunt met Donkerstraat en 
kruispunt met Grote Markt;

 de Donkerstraat;

 de Kortrijkstraat, het 1e deel Rijselstraat tot de Leiebrug, de Kerkomtrek.

Zij kunnen ook onbeperkt parkeren binnen de nabijgelegen blauwe zone centrum (deel parking centrum 
en parking 76). 

De bewonerskaart vervangt het betalingsticket. 

Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende 
zone  Barakken (= winkelas Rijselstraat vanaf de Leiebrug)  onbeperkt parkeren binnen de 
nabijgelegen blauwe zone 5 Barakken (=binnengebied Barakken)  (= zone bewonersparkeren 5 op 
plan)

De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 
ARTIKEL 6 
De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldig parkeerticket of elk ander bewijs van betaling, 
noch een geldige parkeerkaart of bewonerskaart, zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, 



of de toegestane parkeerduur heeft overschrijden, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van 
het forfaitaire dagtarief (25,00 €).

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. De 
retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging. 

AFDELING 2 - PARKEREN IN BLAUWE ZONE 

ARTIKEL 7
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is 
en waar de blauwe zone-reglementering geldt (parkeren met beperkte parkeertijd).

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening 
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

In overeenstemming met artikel 27.1.2 van de Wegcode, moet het voertuig de parkeerplaats verlaten 
uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. 

ARTIKEL 8
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door 
de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde van de 
gemeente; deze mogelijkheid wordt aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het 
forfaitair tarief.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter 
de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het KB van 1 
december 1975. 

ARTIKEL 9 
De retributie wordt als volgt vastgesteld :

 gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

 een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 18 u 00 (met uitzondering van 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli). 

Dit tarief is van toepassing in de volgende blauwe zones, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement:

o blauwe zone 1 station (Bevrijdingsplein);

o blauwe zone 2 Omgeving Ieperstraat (Ieperstraat-Koningstraat–Stationsstraat);

o blauwe zone 3 centrum (deel parking centrum en parking 76);

o blauwe zone 4 'Blekerijvesting'.

  een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag van 9 u 00 tot 18 u 00 (elke zaterdag, zondag, 
wettelijke feestdagen en 11 juli van 9 u 00 tot 18 u 00).

Dit tarief is van toepassing in de volgende blauwe zones, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement:

o blauwe zone 5 Barakken (binnengebied Barakken) .



ARTIKEL 10 
blauwe zone 1 'station' (zonder bewonersparkeren) en blauwe zone 2 'Omgeving 
Ieperstraat' (met bewonersparkeren)
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de blauwe zone 1 'station' en 
blauwe zone 2 'Omgeving Ieperstraat' onbeperkt parkeren binnen de hele blauwe zone 2 'Omgeving 
Ieperstraat' (Ieperstraat, Koningstraat, Stationsstraat) (= zone bewonersparkeren 2 op plan)

De bewoners woonachtig op het Bevrijdingsplein kunnen een bewonerskaart voor de blauwe zone 
Ieperstraat, Koningstraat en Stationsstraat bekomen. Op het Bevrijdingsplein (blauwe zone 1) zelf wordt 
geen bewonersparkeren toegestaan. (gearceerd deel op plan)

Ook de bewoners woonachtig in de Ieperstraat, vanaf de hoek Koningstraat tot en met de Ieperstraat 1 
en bewoners van de Grote Markt nr. 16 tot en met nr. 35 a kunnen een bewonerskaart voor deze zone 
bekomen en in deze zone onbeperkt parkeren.

De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 

blauwe zone 'Omgeving Ieperstraat' omvat volgende straten:

 Ieperstraat ter hoogte van nr. 123 (van kruispunt met Wahisstraat tot en met hoek Koningstraat) 
(= gewestweg);

 Koningstaat ter hoogte van nr. 51 (van kruispunt met Ieperstraat tot en met hoek 
Esplanadestraat;

 Stationsstraat ter hoogte van nr. 12 B (van kruispunt met Koningstraat tot en met hoek 
Dolfijnstraat). 

blauwe zone 3 (centrum) (met bewonersparkeren)
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de betalende zone 
centrum (van Bruggestraat, Esplanadestraat, Donkerstraat tot Rijselstraat aan 
Leiebrug), alsook bewoners woonachtig in de aanpalende Sint-Jans-Molenstraat (nrs. 1-3-
7),  onbeperkt parkeren binnen: 

 de betalende zone centrum (deel Esplanadestraat-Bruggestraat);

 de blauwe zone 3 centrum (deel parking Kortrijkstraat en volledige parking 76) (= 
zone bewonersparkeren 3 op plan). 

In de Rijselstraat, Kerkomtrek, Donkerstraat, en Kortrijkstraat zelf wordt geen bewonersparkeren 
toegestaan (gearceerd deel op plan).

De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 

blauwe zone 3 'centrum' omvat volgende straten:

 deel parking centrum, bij de Kortrijkstraat (rechterdeel palend aan gedeelte betalende parking);

 parking 76, zijnde de parkeerplaats gelegen tussen de Rijselstraat en de Oude Leielaan;  

blauwe zone 4 (Blekerijvesting) (met bewonersparkeren)
Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen de bewoners woonachtig in de blauwe 
zone (Blekerijvesting) onbeperkt parkeren binnen de blauwe zone (Blekerijvesting) (= zone 
bewonersparkeren 4 op plan)

Ook de bewoners woonachtig in de aanpalende Oude Leielaan ter hoogte van huisnummers (nrs. 18 tot 
en met 37) kunnen een bewonerskaart voor deze zone bekomen en in deze zone onbeperkt parkeren.

De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 

blauwe zone 4 'Blekerijvesting' omvat volgende straat:

 Blekerijvesting ter hoogte van nr. 3 tot 45. 

blauwe zone 5 'Barakken' (met bewonersparkeren)



Mits het voorleggen van een geldige bewonerskaart kunnen bewoners in de blauwe zone 5 
Barakken (binnengebied) onbeperkt parkeren binnen de hele blauwe zone 5 Barakken (binnengebied).

Ook de bewoners woonachtig in de betalende zone 4 Barakken (winkelas Rijselstraat) kunnen een 
bewonerskaart voor deze blauwe zone 5 Barakken (binnengebied) bekomen en in die zone onbeperkt 
parkeren. (= zone bewonersparkeren 5 op plan)

De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf. 

blauwe zone 5 'Barakken' omvat volgende straten:

 Dynastiestraat, volledig;

 Graaf van Vlaanderenstraat, volledig;

 Grondwetstraat, volledig;

 Hoornwerk ter hoogte van nr. 1;

 K. Albertstraat, volledig;

 K. Elisabethstraat, volledig;

 K. Prinsstraat, volledig;

 Kongresstraat, volledig;

 Koninginnestraat, volledig;

 Leopoldstraat, volledig;

 Moeskroenstraat, ter hoogte van nr, 178 (2de gedeelte, vanaf Hoornwerk, tot aan de hoek met 
de Grondwetstraat)

 Schansstraat, volledig;

 St. - Jozefsplein, volledig;

 Vlamingenstraat, nr. 118 en nr. 162;

 Voorzorgstraat, ter hoogte van nr. 1;

 Harmoniestraat, ter hoogte van nr. 2;

 Oostkaai, volledig

 Prinses Paolalaan, ter hoogte van nr. 1;

 Grensstraat, ter hoogte van nr. 44, kruispunt met de Rijselstraat;

 Westkaai, volledig;

 Weidestraat, ter hoogte van nr. 60, volledig;

 Demeystraat, volledig (inclusief de publieke parkeerruimte die daar bijkomend wordt 
aangelegd);

 Halewijnstraat, ter hoogte van nr. 1 A, volledig;

 St. - Hilariusstraat, ter hoogte van nr. 1, volledig;

 Moeskroenstraat, volledig. 

ARTIKEL 11 
De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldige parkeerschijf, noch een geldige parkeerkaart 
of bewonerskaart, zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen 
voor de betaling van het forfaitaire dagtarief (25,00 €).



Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. De 
retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging.

 

AFDELING 3 - PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT 
WORDT TOT 30 MINUTEN
ARTIKEL 12 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is 
en waar de parkeren met beperkte parkeertijd van maximaal 30 minuten geldt (Shop&Go-
parkeerplaatsen). Dit wordt geregistreerd door middel van een sensor.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening 
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. 

In overeenstemming met artikel 27.1.2 van de Wegcode, moet het voertuig de parkeerplaats verlaten 
uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. 

ARTIKEL 13
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door 
de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde van de 
gemeente; deze mogelijkheid wordt aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het 
forfaitair tarief.

Deze parkeerplaatsen  (Shop& Go-parkeerplaatsen) waarvan de parkeerduur beperkt is tot maximum 
30 minuten zijn ter plaatse aangeduid met aangepaste signalisatie. Bij het overschrijden van de 'gratis 
parkeertijd Shop & Go' wordt de bestuurder geacht te kiezen voor een forfaitair dagtarief (25,00 €).

door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de 
voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het KB van 1 
december 1975. 

ARTIKEL 14
De retributie wordt als volgt vastgesteld :

 gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;

 een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. 

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag van 07 u 00 tot 19 u 00. 

Dit tarief is van toepassing  op volgende Shop&Go-parkeerplaatsen, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement: 

MENEN:
1. Bruggestraat ter hoogte van nr. 49 – 1 parkeerplaats

2. Bruggestraat ter hoogte van nr. 91 – 1 parkeerplaats

3. Bruggestraat ter hoogte van nr. 109 – 1 parkeerplaats

4. Bruggestraat ter hoogte van nr. 126 – 1 parkeerplaats

5. Ieperstraat ter hoogte van nr. 34 – 1 parkeerplaats

6. Ieperstraat ter hoogte van nr. 95 – 1 parkeerplaats

7. Ieperstraat ter hoogte van nr. 117 – 1 parkeerplaats



8. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 59 – 1 parkeerplaats

9. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 111 – 1 parkeerplaats

10. Leopoldstraat ter hoogte van nr. 37 – 1 parkeerplaats

11. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 200 – 1 parkeerplaats

12. Bruggestraat ter hoogte van nr. 254 – 1 parkeerplaats

13. Bruggestraat ter hoogte van nr. 228 – 1 parkeerplaats

14. Guido Gezellelaan ter hoogte van nr. 33 – 1 parkeerplaats

15. Ieperstraat ter hoogte van nr. 234 – 2 parkeerplaatsen

16. Volkslaan ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats

17. Zandputstraat ter hoogte van nr. 17 – 1 parkeerplaats

18. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 433 – 1 parkeerplaats

19. Kortrijkstraat ter hoogte van nr. 496 – 1 parkeerplaats

20. Waalvest ter hoogte van de postautomaat links van gereserveerde CC De Steiger – 1 
parkeerplaats

21. Bevrijdingsplein – ter hoogte van straatzijde  (voormalige Kiss & Ride zone – 6 
parkeerplaatsen)

22. Oude Leielaan- ter hoogte van de ingang bij AZ Delta – 7 plaatsen

 LAUWE
1. Boldriesstraat ter hoogte van nr. 101 – 1 parkeerplaats

2. Hospitaalstraat aan de overkant van nr. 27a – 1 parkeerplaats

3. Larstraat ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats

4. Larstraat ter hoogte van nr. 19 – 1 parkeerplaats

5. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 8 – 1 parkeerplaats

6. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 9 – 1 parkeerplaats

7. Lauwbergstraat ter hoogte van nr. 28 – 1 parkeerplaats

8. Lauwbergstraat aan de overkant van nr. 51 – 1 parkeerplaats

9. Lauweplaats ter hoogte van nr. 13 – 2 parkeerplaatsen

10. Menenstraat ter hoogte van nr. 21 – 1 parkeerplaats 

11. Spoorwegstraat ter hoogte van nr. 78 – 1 parkeerplaats 

REKKEM
1. Moeskroenstraat ter hoogte van nr. 535 – 1 parkeerplaats 

2. Moeskroenstraat t.h.v nr. 723 – 1 parkeerplaats

3. Moeskroenstraat t.h.v. nr. 874 – 1 parkeerplaats

4. Plaats ter hoogte van nr. 3 – 1 parkeerplaats  

5. Plaats ter hoogte van nr. 14 – 1 parkeerplaats 

6. Vagevuurstraat ter hoogte van nr. 2 – 1 parkeerplaats 

 



Een bewonerskaart, een gemeentelijk parkeerkaart voor doelgroepen zorgverstrekkers of aannemers, 
of een parkeerkaart voor personen met een handicap zijn niet geldig op deze Shop&Go-
parkeerplaatsen en verlenen geen toelating tot langer parkeren.

Evenmin kunnen andere voertuigen zoal vermeld in artikel 32 van dit retributiereglement, welke 
vrijstelling van retributie genieten, langer dan de toegelaten parkeertijd van maximaal 30 minuten een 
Shop&Go-plaats innemen.  Enkel voertuigen van politie en erkende hulpdiensten kunnen de maximale 
parkeertijd overschrijden ingeval van specifieke en dringende tussenkomsten.

AFDELING 4 - BEWONERSPARKEREN 

ARTIKEL 15
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is 
en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet van 4 
juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten". 

ARTIKEL 16
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is zonder de geldige bewonerskaart te 
hebben geplaatst of een bewonerskaart te hebben geplaatst die geldig was voor een andere zone. De 
retributie is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde van de gemeente. De 
aangestelde van de gemeente brengt op de voorruit van het voertuig een uitnodiging aan om de 
retributie binnen de vijf dagen te betalen.

Deze bewonerskaart dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst te worden, zodat de 
controlerende instantie deze kan zien. De bewonerskaart mag slechts gebruikt worden op de openbare 
weg van de aangeduide zone.

De gebruiker van een motorvoertuig die de bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit van zijn 
voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het bedoelde forfaitaire tarief.

Een gemeentelijke elektronische parkeerkaart onder de vorm van en elektronisch toezichtsysteem 
gebaseerd op het kenteken van het voertuig vervangt de zichtbare bewonerskaart geldig. Ook de 
elektronische bewonerskaart wordt gekoppeld aan maximum één nummerplaat en wordt 
afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur aangeduid voor het parkeerbeheer. 

ARTIKEL 17
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

o gratis voor het parkeren door de bewoners voor de eerste bewonerskaart;

Het statuut van bewoner wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de door de gemeente (of 
de door haar aangesteld concessionaris) uitgereikte officiële bewonerskaart voor de aangeduide zone, 
overeenkomstig het MB van 3 mei 2004, achter de voorruit van het voertuig. 

 betalend voor het parkeren door de bewoners voor de tweede en volgende 
bewonerskaarten afgeleverd voor voertuigen van bewoners die op dezelfde hoofdverblijfplaats 
gedomicilieerd zijn;

o 2de bewonerskaart 50,00 €/jaar forfaitair;

o 3de bewonerskaart 150,00 €/jaar forfaitair;

o 4de bewonerskaart 150,00 €/jaar forfaitair. 



o een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig.

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag (6/7 dagen) van 9 u 00 tot 18 u 00, met uitzondering van 
zondag, wettelijke feestdagen en op 11 juli.
Dit forfaitair tarief is van toepassing in de betalende zones en blauwe zones, met uitzondering van de 
Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend verkeersreglement:

 blauwe zone 2 (omgeving Ieperstraat)(= zone bewonersparkeren 2 op plan)

 blauwe zone 3 (centrum)(= zone bewonersparkeren 3 op plan)

 blauwe zone 4 (Blekerijvesting)(= zone bewonersparkeren 4 op plan)

 betalende zone centrum (= zone bewonersparkeren 1 op plan) 

o een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig.

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en op 11 juli van 9 u 
00 tot 18 u 00.
Dit tarief is van toepassing in de in de Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend 
verkeersreglement:

 blauwe zone 5 Barakken (binnengebied)(= zone bewonersparkeren 5 op plan) 

o een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor alle andere gebruikers van een 
motorvoertuig.

Dit forfaitair tarief is van toepassing elke dag (7/7 dagen) van 9 u 00 tot 18 u 00.
Dit tarief is van toepassing in de Barakken, zoals vastgesteld in het aanvullend verkeersreglement:

 betalende zone Barakken (winkelas);

 straten met exclusief bewonersparkeren (Vredesstraat–Bakkersstraat). 

ARTIKEL 18
De bewonerskaart wordt afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur aangeduid voor het 
parkeerbeheer, aan alle personen die wonen aan de openbare weg waar voorzien is de bijzondere 
parkeerregeling voor bewoners (cfr. Aanvullend verkeersreglement voor bewoners parkeren). 

Per voertuig, eigendom van de bewoner van de aangeduide straten, kan een bewonerskaart worden 
uitgereikt, die gratis wordt verleend voor wat betreft de eerste bewonerskaart voor dit adres. De tweede 
en derde of vierde bewonerskaarten afgeleverd voor voertuigen van bewoners die op diezelfde 
hoofdverblijfplaats gedomicilieerd zijn, is betalend. 

De aanvraag voor een bewonerskaart dient men schriftelijk te richten tot de concessionaris door het 
stadsbestuur aangeduid voor het parkeerbeheer, onder de voorwaarden van het aanvullend 
verkeersreglement houdende regeling van parkeren in blauwe zone met bewoners parkeren, hetzij het 
aanvullend verkeersreglement houdende regeling van parkeren in betalende zone met bewoners 
parkeren. 

De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in de zone waarvoor de 
kaart wordt afgeleverd. De aanvrager moet eveneens het bewijs voorleggen dat het voertuig (of 
meerdere) is ingeschreven op zijn naam of dat hij er bestendig over beschikt (attest van regelmatig 
gebruik). 

Mits voorleggen van een attest van regelmatig gebruik kan aan de bewoner die geen eigendomsattest 
van het voertuig kan voorleggen,  een bewonerskaart worden uitgereikt, die gratis wordt verleend, 
waarop de nummerplaatgegevens van de wagen(s) die hij verklaart regelmatig te gebruiken, worden 
vermeld. 

De bewonerskaart heeft een beperkte geldigheidsduur van 2 jaar. De betaling gebeurt bij ontvangst van 
de bewonerskaart, voor de 2 geldende jaren samen. Ingeval teruggave van bewonerskaart in de loop 



van het eerste jaar, gebeurt terugbetaling van het niet in gebruik genomen jaar. Een reeds begonnen 
jaar geeft geen recht op proportionele terugbetaling. 

De bewonerskaart vervalt en moet teruggezonden worden aan het gemeentebestuur in volgende 
gevallen:

 bij adreswijziging van de houder;

 wanneer de nummerplaat aangeduid op de kaart teruggezonden moet worden aan de Dienst 
Inschrijving Voertuig (DIV);

 bij overlijden van de houder;

 wanneer de houder van de bewonerskaart niet meer voldoet aan de voorwaarden die gelden 
voor het verkrijgen van deze kaart, zoals bedoeld in afdeling 3 van dit besluit;

 op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur. 

De kaart moet teruggezonden worden binnen de acht dagen nadat het feit dat de terugzending 
rechtvaardigt, zich voordeed.

Bij verlies, vernietiging of beschadiging zal een vergoeding van 15,00 € per hernieuwde bewonerskaart 
worden betaald (mits het voorleggen van een aangiftebewijs bij de politie). De beschadigde of 
onleesbare kaart moet ingeleverd worden bij het uitreiken van het duplicaat. 

AFDELING 5 - PARKEREN VOOR ZORGVERSTREKKERS
ARTIKEL 19 
Mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart voor zorgverstrekkers (zorgverstrekkerskaart) 
kunnen zorgverstrekkers (huisartsen en diensten van thuisverpleging, alsook kinesisten) parkeren te 
Menen zowel in de zones en straten voor betalend parkeren, in de blauwe zone en in de zones en 
straten voor bewonersparkeren, voor de duur van het huisbezoek, met een maximum van 2 uur, 
parkeren te Menen.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers moet steeds gebruikt worden in combinatie met 
de parkeerschijf.

De parkeerkaart dient zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het voertuig.

Voor het gebruik en modaliteiten van de bewonerskaart en de parkeerkaart wordt verwezen naar

 de bepalingen van het MB van 3 mei 2004, tot wijziging van het MB van 18 december 1991;

 de bepalingen van het KB van 9 januari 2007, houdende de invoering van een parkeerkaart;

 het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake parkeren zoals her vastgesteld in 
huidige zitting van 5 mei 2021;

 afdeling 17 en 18 van dit huidig retributiereglement inzake parkeren. 

Zorgverstrekkers kunnen eveneens geldig parkeren voor de inrit van eigendommen of garages waarop 
een sticker is aangebracht die specifiek toelaat aan de zorgverstrekker daar te parkeren (= 
zorgparking)(mits voorlegging van een geldige parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers (zorgverstrekkerskaart) - in combinatie met de parkeerschijf - en dit voor de duur van 
het huisbezoek, met een maximum van 2 uur).

ARTIKEL 20 
De parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur 
aangeduid voor het parkeerbeheer, en is geldig voor het gele grondgebied van de stad Menen. 

De zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking die de parkeerkaart aanvraagt, is officieel 
erkend door het RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap.



De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt uitgereikt mits het voorleggen van volgende 
documenten (geen kopie)

 RIZIV-kaart en nummer

OF inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap

 de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen 

Er wordt één gemeentelijke zorgverstrekkerskaart per zorgverstrekker in dienst afgeleverd. De kaart 
vermeldt het kentekennummer van het voertuig en het GSM-nummer van de zorgverstrekker. 

ARTIKEL 21
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers heeft een beperkte geldigheidsduur van 2 jaar.

De retributie is jaarlijks verschuldigd en bedraagt 100,00 € per jaar

De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag van 
uitreiking van de kaart.

De retributie is ondeelbaar, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte 
parkeerkaart aan de parkeerbeheerder terug te bezorgen. 

Een retributie ten bedrage van 15,00 € is verschuldigd voor het uitreiken van een duplicaat in geval van 
vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook in geval de kaart beschadigd of onleesbaar is 
geworden. 

Vermelde parkeerkaarten moeten onmiddellijk worden terugbezorgd aan de parkeerbeheerder:

 bij het verstrijken van de geldigheidsduur die op de kaart werd aangebracht;

 bij adreswijziging van de houder;

 wanneer de nummerplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst 
Inschrijvingen Voertuigen (DIV);

 bij het overlijden van de houder;

 wanneer de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen ervan;

 bij misbruik van de parkeerkaart wordt deze ingetrokken en heeft de houder geen recht meer 
op het bekomen van een parkeerkaart, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging bij het 
vaststellen van een misdrijf.

AFDELING 6 – INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN  VOOR WERKEN ZONDER 
HINDER   (AANNEMERSKAART)
ARTIKEL 22 
Mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart voor aannemers (aannemerskaart) kan langdurige 
inname van het openbaar domein in de zones en straten voor betalend parkeren, in de blauwe zone en 
in de zones en straten voor bewonersparkeren te Menen worden toegestaan aan aannemers of 
leveranciers voor zover de inname van deze parkeerplaatsen geen bijzondere hinder met zich 
meebrengt.

De parkeerkaart voor aannemers kan enkel worden afgeleverd voor voertuigen, nodig voor de 
uitvoering van de werken of leveringen.

De parkeerkaart dient zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het voertuig.

ARTIKEL 23 
De parkeerkaart voor aannemers wordt afgeleverd door de concessionaris door het stadsbestuur 
aangeduid voor het parkeerbeheer, en is geldig in de zones betalend en/of blauwe zone van de stad 
Menen. 



De gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers wordt uitgereikt mits het voorleggen van volgende 
documenten:

 de identiteitskaart van de aanvrager;

 het ondernemingsnummer van de aannemer;

 het kentekenbewijs van de wagen. 

Er wordt één parkeerkaart per wagen afgeleverd. De kaart vermeldt het kentekennummer van het 
voertuig en de datum van inname van de parkeerplaats. 

ARTIKEL 24
De aannemerskaart heeft een beperkte geldigheidsduur, vermeld op de kaart, die maximaal 7 
opeenvolgende dagen kan omvatten.

De retributie bedraagt 7,00 €/dag/voertuig/ingenomen parkeerplaats, en is ineens en vooraf 
verschuldigd.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag van 
uitreiking van de kaart. 

De retributie is ondeelbaar, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte 
parkeerkaart aan de parkeerbeheerder terug te bezorgen, ofwel de geplande werken vroeger dan 
voorzien werden beëindigd. 

Bij misbruik van de parkeerkaart wordt deze ingetrokken en heeft de firma of aannemer geen recht 
meer op het bekomen van een parkeerkaart, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging bij het 
vaststellen van een misdrijf. 

De gebruiker van een motorvoertuig die geen geldige parkeerkaart, noch een geldige parkeerschijf of 
bewonerskaart of parkeerticket, zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds 
geacht te kiezen voor de betaling van het forfaitaire dagtarief (25,00 €).
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een 
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. De 
retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op die uitnodiging.

AFDELING 7 – HANDHAVING BIJ GEDEPENALISEERDE PARKEER-OVERTREDINGEN 
(WIELKLEM)
Artikel 25
Ten behoeve van de gemeente wordt een gemeentelijke retributie geheven voor het immobiliseren van 
motorvoertuigen door middel van een wielklem ingeval van gedepenaliseerde overtredingen op de 
openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. 

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is 
en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren 
verplicht is, hetzij waar een blauwe zone-reglementering van toepassing (parkeren met beperkte 
parkeertijd), hetzij waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners. 

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn 
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaats verstaat men de parkeerplaats gelegen op de 
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 1, van de wet van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet van 4 
juli 2005, zijnde de "wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten".  

Artikel 26
Enkel bij overtreding van de hierna vermelde bepalingen van de Wegcode (KB 01-12-1975): 



 artikel 27.1.1, 27.1.2 (het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren in een blauwe zone) en 
de eventuele ontheffing op dit schijfgebruik met een gemeentelijke parkeerkaart (art. 27.1.4 
Wegcode);

 artikel 27.2 (het gebruik van de parkeerschijf bij het parkeren op parkeerplaatsen waarop een 
blauwe zone reglementering van kracht is);

 artikel 27.3 (het parkeren op plaatsen met betalend parkeren);

 artikel 27ter (het parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan de houders van een 
geëigende parkeerkaart);

 artikel 27quater (het parkeren waarbij de gemeentelijke parkeerkaart vervangen is door 
elektronisch toezicht). 

kan het geparkeerde motorvoertuig, onder de voorwaarden hierna bepaald, met een wielklem worden 
geïmmobiliseerd, om betaling te bekomen van retributie(-s ) op het parkeren geheven door de Stad 
Menen. 

Artikel 27
De plaatsing van de wielklem en immobilisatie van het voertuig kan uitgevoerd worden:

 door de opdrachthoudende concessiehouder aan wie het parkeerbeheer van de Stad Menen 
werd toegewezen, en  die werd gelast met de controle op de naleving van het 
retributiereglement inzake wielklemmen, en op het retributiereglement inzake parkeren,

 of de door de opdrachthoudende concessiehouder aangeduide leverancier. 

De plaatsing van de wielklem en immobilisatie van het voertuig kan uitgevoerd worden wanneer er 
m.b.t. een gecontroleerd geparkeerd voertuig op de openbare weg en retributieplichtig bevonden 
"recidive" wordt vastgesteld.

Met "recidive" wordt bedoeld dat er sinds 1 januari 2010 voorafgaand aan de controle reeds 5 
verschuldigde parkeerretributies eerder werden uitgeschreven aan het voertuig op het grondgebied van 
de Stad Menen en dewelke onbetaald zijn gebleven zonder protest of betwisting na aanbreng van het 
retributiebiljet op de wagen, en waarvan de objectieve bewijsstukken werden bijgehouden door de 
concessiehouder van het parkeren, zulks onafhankelijk van eventuele aanmaning of niet.

Artikel 28
Geplaatste wielklemmen worden enkel verwijderd tegen volledige betaling in contanten van alle 
achterstallige, onbetaald gebleven parkeerretributies, verhoogd met eventuele reeds gemaakte 
aanmaningskosten, nog te vermeerderen met de plaatsingskost en de verwijderingskost van de 
wielklem.

De kost van de plaatsing van de wielklem wordt bepaald op € 75,00 geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex.

De kost van het verwijderen van de wielklem wordt bepaald op € 100,00 geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex.

Deze kosten moeten samen met de achterstallige parkeerretributies betaald worden, alvorens het 
voertuig vrijgegeven wordt. 

Artikel 29
Ingeval een geparkeerde wagen met aangebrachte wielklem geen gepaste reactie teweegbrengt van 
de nummerplaathouder binnen de 2 kalenderdagen (48 u), en binnen deze termijn geen volledige 
betaling van de verschuldigde parkeerretributies en alle meerkosten wordt bekomen, waartoe deze 
dwangmaatregel dient, zal de wagen kunnen verwijderd worden en overgebracht om deze in bewaring 
te stellen.

Gebeurlijke kosten van overbrenging, bewaring en bijkomende retributiebonnen zijn uitsluitend voor de 
houder van de nummerplaat.  De tarieven van de Vlaamse Belastingdienst worden hierbij gehanteerd.



In voorkomend geval kan de Stad Menen, of haar gemachtigde concessiehouder, een procedure 
instellen ten gronde voor de bevoegde rechtbank.

Na een periode van 6 maand te rekenen vanaf de dag dat het voertuig werd weggetakeld, wordt het 
voertuig eigendom van de gemeente. 
Artikel 30
De dwangmaatregel tot plaatsing van een wielklem en immobilisatie van een voertuig kan los van of 
aanvullend bij de reeds vastgestelde procedure van minnelijk invordering of burgerlijke invordering, 
zoals bepaald in artikel 20 van het geldend retributiereglement inzake parkeren,  worden toegepast. 

Artikel 31
Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

AFDELING 8 - ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 32

 Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.

Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door 
het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt 
overeenkomstig het MB van 7 mei 1999. Indien er geen voorruit is, dient de kaart op het voorste 
gedeelte van het voertuig te worden aangebracht.

 Worden eveneens vrijgesteld van betaling van de retributie op parkeren, van het plaatsen van 
de parkeerschijf en het plaatsen van een bewonerskaart of parkeerkaart:

o de dienstvoertuigen van politiediensten;

o de erkende hulpdiensten;

o de dienstvoertuigen van de Stad Menen en van OCMW Menen;

o de voertuigen met bijzondere tijdelijke toelating uitgereikt door de stad (met vermelding 
van datum en nummerplaat);

o de voertuigen behorend aan de Vlaamse overheid of de voertuigen gebruikt door 
ambtenaren van de Vlaamse overheid, tijdens uitvoering van hun opdracht (herkenbaar 
aan hun uiterlijke kenmerken (logo, belettering op deuren, sticker) of aan dienstkaart 
die vooraan in het voertuig ligt);

o de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van eigendommen waarvan het 
inschrijvingskenteken van dit voertuig zichtbaar is aangebracht op die inrit;

o voertuigen die geparkeerd staan met een deelwagen op plaatsen specifiek bestemd 
voor ‘Autodelen’ (zo aangeduid met onderbord);

o elektrische voertuigen die geparkeerd staan op plaatsen specifiek bestemd voor het 
opladen van elektrische voertuigen én die effectief zijn geconnecteerd met de 
laadpaal; 

 Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of een gemeentelijke parkeerkaart 
voor zorgverstrekkers, en die deze kaart op geldige wijze aanbrengen, op een zichtbare plaats 
achter de voorruit van het voertuig, zijn eveneens vrijgesteld van de betaling van de retributie in 
de aangegeven zones.

Deze vrijstellingen gelden niet voor de parkeerplaatsen Shop&Go, waar de beperkte parkeertijd 
maximaal 30 minuten bedraagt. (zoals vermeld in artikel 14 supra)

ARTIKEL 33
Bij gebrek aan betaling zal de retributie minnelijk ingevorderd worden, op volgende wijze:



 eerste herinneringsbrief: gewoon schrijven waarvoor geen administratieve kosten worden 
aangerekend;

 tweede herinneringsbrief: aangetekend schrijven waarvoor 25,00 € administratieve kosten 
worden aangerekend.

Bij gebrek aan minnelijke betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden, door 
dagvaarding voor de bevoegde rechtbank, waarbij de wettelijke kosten worden aangerekend. 

De dwangmaatregel tot plaatsing van een wielklem en immobilisatie van een voertuig kan los van of 
aanvullend bij deze procedure van minnelijke invordering of burgerlijke invordering worden toegepast. 

ARTIKEL 34 
Onderhavig reglement treedt in voege op 15 mei 2021 en vervangt het voorgaand retributiereglement 
dd. 18 december 2019 dat wordt opgeheven per 15 mei 2021.

 

Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.

 

ARTIKEL 35
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan:

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie;

 de concessionaris voor parkeerbeheer;

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

12. GR/2021/098 | Definitieve vaststelling RUP Hagewinde. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 40 en 41 DLB

Juridische grond

VCRO Art. 2.2.21 en 2.2.22

VCRO Art. 2.4.1 

Gemeenteraadsbeslissing 18 december 2017

Gemeenteraadsbeslissing 7 oktober 2020

Gemeenteraadsbeslissing 3 maart 2021

Feiten, context en argumentatie

Definitieve vaststelling RUP Hagewinde, vraag tot doorverwijzing naar gemeenteraad.

Gelet op de gemeenteraad van 7 oktober 2020 waarin RUP Hagewinde voorlopig werd vastgesteld.

Gelet op de gemeenteraad van 3 maart 2021 waarin het gemotiveerd advies van de GECORO over de 
behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren op het RUP Hagewinde gunstig werden 
geadviseerd en het ontwerp hieraan aangepast wordt.

Gelet op de aanpassingen op het ontwerp volgens de behandeling van de adviezen en opmerkingen en 
bezwaren in de GECORO van 27 januari 2021.

In bijlage het RUP Hagewinde (RUP_34027_214_00107_00001) met bestemmingsplan en toelichting 
met stedenbouwkundige voorschriften aangepast na de gemeenteraad van 03-03-2021;



-De milieueffecten werden onderzocht en hiervoor werd een ontheffing van PLAN-Mer verkregen 30-07-
2020. In bijlage het besluit van Team Mer waarin werd beslist dat er geen plan-MER opgesteld moet 
worden (dossiernummer: SCRI18080).

-De ontheffing van opmaak RVR (veiligheidsrapportage) is verleend op 24-08-2020.

-Het bestemmingplan voorziet in voorkooprecht (art 2.4.1 VCRO) voor de percelen (bestaande 
woonkorrel gelegen aan de N32) aangeduid met asterisk t.h.v. de groenbuffer aan de N32.

Het RUP Hagewinde heeft als doel:

Bij de inrichting van het reservegebied voor wonen en woonuitbreidingsgebied te streven naar een 
duurzaam ruimtegebruik. Het gebied ligt binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Menen.
Naast het aansnijden van de woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden zijn ook de randen 
meegenomen met woonfunctie en gemengde functies. Ten noorden wordt gelijktijdig een verfijning 
gemaakt van de bedrijvenzone waar op vandaag de kijkwoningen zijn gelokaliseerd.
Om dit op een duurzame manier in te richten, is naast het wonen ook ruimte voor o.a. 
groenvoorzieningen, water en natuurlijke beekvalleien (groen-blauwe structuren behouden en 
versterken), trage weg verbindingen die bovenlokaal verbinden. Op strategische plaatsen wordt 
geopteerd om ook een deel in de hoogte te verdichten. Op deze manier wordt de projectzone gedeeld 
en meervoudig gebruikt.

Er wordt gestreefd naar een duurzame wijk, waarbij rekening gehouden wordt met de energetische 
aspecten, beperkt gemotoriseerd verkeer in een groen karakter. De sterke
groenstructuren zullen het gebied structureren. De beekvalleien zij hierbij belangrijke dragers en 
natuurlijke aders om de ecologische samenhang te behouden.
Er wordt gestreefd naar een mix van woningaanbod.
Deze uitgangspunten zijn meegenomen in het masterplan dat als basis diende voor de opmaak van het 
RUP.

-Binnen het RUP is tevens een afzonderlijk perceel opgenomen in de aanpalende bedrijvenzone.

De hoofdcategorie/bestemming blijft bedrijvigheid. De voorschriften worden verfijnd, gezien momenteel 
nog reservatiegebied voor bedrijvigheid in het gewestplan.

-Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven 
binnen de begrenzing van het plangebied:

De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Ieper-Poperinge, zijnde de voorschriften van 
reservegebied voor woonwijken (KB 14-08-1979), woongebied, woonuitbreidingsgebied, reservegebied 
voor industriële uitbreiding (KB 14-08-1979). 

Volgende verkavelingsvergunningen binnen het plangebied worden opgeheven: 
1156/1;1156/3;1075/1;1075/2;1075/3;121.407/2;1024/2;121.447/2.

In bijlage bundel met plannen opgemaakt door de WVI (procesnota, scopingsnota, toelichtingsnota met 
stedenbouwkundige voorschriften, bestemmingsplan, plan bestaande toestand).

Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 en latere wijzigingen tot 
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt na de definitieve vaststelling en inwerkingtreding 
subsidie aangevraagd.

Na de definitieve vaststelling wordt het gemeentelijk RUP samen met het besluit van de gemeenteraad 
en volledig advies van de GECORO overgemaakt aan de Deputatie en aan het Departement.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels gaat zich aansluiten bij de poging van de schepen om het heel kort te houden en dat 
stemt iedereen tevreden in deze vergadering. Hij wil wel wijzen op het feit dat hij in het verleden als 
fractie iedere keer dat het punt is voorgekomen verschillende opmerkingen heeft gemaakt. Hij stapt niet 
af van die opmerkingen. Hij vindt het nog altijd een slecht idee om daar een uitbreiding van de stad te 
gaan realiseren. Vandaar dat hij ook wat dat punt betreft zijn stemgedrag in die lijn gaat voortzetten en 
dus tegenstemmen.



Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, 
Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot), 1 onthouding 
(Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het RUP Hagewinde definitief vast.

Artikel 2: Het RUP Hagewinde wordt onmiddellijk overgemaakt aan de deputatie van de provincie en 
het Departement.

13. GR/2021/097 | Aankoop schoolmeubilair / goedkeuring afnamemogelijkheid via 
raamovereenkomst  DOKO vzw Aankoopcentrale - goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/17, inzonderheid art. 56 en 57 betreffende de bevoegdheden van het 
Schepencollege

Juridische grond

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten, inzonderheid art. 43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten en aankoopcentrales);

KB plaatsing 18/04/17 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen;

KB 14/03/17 en KB 22/06/17 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten 
(AUR);

De wet van 16/02/17 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Feiten, context en argumentatie

Onze gemeentescholen Barthel, De Wonderwijzer en onze stedelijke academies SABK en SAMW 
wensen de komende 4 jaar (2021-2025) divers schoolmeubilair aan te kopen; 

Overzicht investeringen meerjarenplanning meubilair scholen en academies, als bijlage 1. 

DOKO vzw fungeert als aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het uitrollen van 
raamovereenkomsten.  Dit houdt in dat het stadsbestuur vrijgesteld is om zelf een overheidsopdracht 
hiervoor uit te schrijven en dat de gemeentescholen en de academies op basis van deze overeenkomst 
hun eigen bestellingen kunnen plaatsen en aankopen tegen dezelfde voorwaarden;

DOKO vzw opteerde voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis 
van artikel 42, § 1, 1°,c van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De gemotiveerde gunningsbeslissing van DOKO vzw van 22.02.2021, gegund aan de firma Vanerum, 
als bijlage 2.  (goedgekeurd bestek, bijlage 3)

Deze open raamovereenkomst loopt van 10 maart 2021 tem 9 maart 2025 (looptijd van 2 jaar met 
mogelijkheid om 2 keer te verlengen met 1 jaar) en is gegund op 22 februari 2021 aan 4 leveranciers 
volgens een cascadesysteem (waarbij in de opdrachtdocumenten een rangorde vastligt van de 
verschillende deelnemers waarbinnen men de concrete opdracht altijd eerst aanbiedt aan de hoger 
gerangschikte in deze lijst en pas aan de eerstvolgende wanneer deze eerste de opdracht niet 
aanneemt);



Er is geen afnameverplichting en er worden geen instapkosten worden aangerekend;

De Aankoopdienst adviseert om deel te nemen aan de overeenkomst DOKO, omdat dit, naast de 
beoogde betere prijzen, een belangrijke administratieve vereenvoudiging betekent en dat deelname 
tevens technische voordelen biedt zoals standaardisatie van infrastructuur, gezien nu reeds 
grotendeels bij de firma Vanerum wordt aangekocht = uniformiteit van het meubilair.

Overzicht prijsvoordeel instap raamovereenkomst DOKO, als bijlage 4.

Extra bijlagen: 

- bijlage 5: mandaatstelling 

- bijlage 6: catalogus firma Vanerum 

- bijlage 7: prijslijst inventaris

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad van 05.05.2021 keurt de afnamemogelijkheid goed voor aankoop 
schoolmeubilair via raamovereenkomst DOKO vzw, alsook de wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden.

14. GR/2021/103 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur - Cultuurcentrum 
Bevoegdheid orgaan

Art 41. 5° DLB

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur
Wet van 2303.2019 tot invoering van vennootschappen en verenigingen & diverse bepalingen

Feiten, context en argumentatie

De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en het cultuurcentrum formaliseert de 
samenwerking onder meer op de domeinen financiën, infrastructuur, personeel, ICT en communicatie 
tot ten laatste 31 december 2025.

De overeenkomst (in bijlage) werd samengesteld na overleg met alle betrokkenen, vanuit de stad: 
Afdelingshoofd Vrije Tijd, Financieel Directeur, Afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie, 
Diensthoofd Stadsmarketing, Diensthoofd ICT, Algemeen Directeur en vanuit het cultuurcentrum de 
directeur en zakelijk coördinator.

De overeenkomst werd ook op het MAT van 22 maart besproken.

CC De Steiger vraagt de goedkeuring en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen het stadsbestuur en het cultuurcentrum. 

Tussenkomsten

Raadslid Mingels komt tussen en vraagt om dit punt eventueel te verdagen. Hij heeft het dossier 
bekeken. Er zat één bijlage in het dossier en dat is eigenlijk de tekst waarvan gevraagd wordt om die 
goed te keuren. Hij had daar eigenlijk ook het verslag van de raad van beheer van CC De Steiger graag 
bij gezien. Als hij goed ingelicht is, is die raad van bestuur van de Steiger in maart samengekomen. In 
de tekst van het verslag die de leden van de raad van bestuur gekregen hebben, staat letterlijk dat in 
een volgende zitting de bespreking van de tekst die hier voorligt grondig zal aangepakt worden. Hij 
vraagt zich dus af of dat de hier voorliggende tekst reeds grondig besproken werd op het niveau van de 
raad van bestuur van de Steiger zelf en dit is volgens hem niet het geval. Dus als de gemeenteraad dit 
goedkeurt, is er geen reden meer om dit op het niveau van de raad van bestuur van de Steiger te gaan 
doen. Hij heeft eigenlijk dis vragen over de manier waarop dit voorstel of dit agendapunt tot stand is 



gekomen. Hij wenst dus ofwel graag een uitleg daarover ofwel de verdaging. Dat is eigenlijk zijn vraag. 
Schepen Vanryckegem antwoordt dat het inderdaad zo is dat alle inhouden apart van de 
samenwerkingsovereenkomst wel werden goedgekeurd. Dit gaat namelijk over de missie, de visie, het 
beheer van de gebouwen, het personeel, de meerjarenplanning. Alles werd wel apart al in de raad van 
bestuur voorgelegd. Maar het totaal document heeft men in de laatste raad van bestuur nog niet 
voorgeschoteld gekregen. Zij wil dit zeker verdagen en het is geen punt bij hoogdringendheid. Maar 
eigenlijk was dit de afronding van een administratieve overeenkomst tussen de stad en CC de Steiger 
zoals dit al decennia lang loopt maar eigenlijk nog nooit werd gefinaliseerd. Zij geeft dit zeker door om 
dit in een volgende raad van bestuur nog eens helemaal door te nemen zodat dit in een volgende 
gemeenteraad kan terugkomen. Dit vormt geen probleem. Raadslid Mingels antwoordt als hij het goed 
begrijpt, dat er straks gestemd zal worden over de verdaging. Dat is normaal gezien de gang van zaken 
en hij gaat ervan uit dat men dus met zijn allen dit punt gaat verdagen. Hij heeft die vraag gesteld heeft 
omdat hij het eigenlijk belangrijk vindt dat de organen waarmee men akkoorden sluit ook effectief 
functioneren op dat vlak. Waarmee hij wil zeggen dat het kan toch niet kan zijn dat er hier teksten 
worden goedgekeurd die in die organen zelf nog niet ten gronde zijn besproken. Dit lijkt hem een 
flagrante manier van het niet correct omgaan met het participatieve gegeven dat eigenlijk binnen de 
raad van bestuur van CC De Steiger het geval zou moeten zijn. Hij vindt het een beetje een vreemde 
gang van zaken. Maar hij is tevreden met de reactie. Eigenlijk geeft de schepen toe dat dit document 
niet op de adequaatste manier in de gemeenteraad is gekomen. Het is beter dat men nog even 
wachten om te maken dat het juiste parcours dan ook werkelijk wordt gevolgd. Raadslid Coppens had 
inderdaad ook omtrent dat punt een tussenkomst voorbereid. Een eerste punt daarin was ook de vraag 
hoe het komt dat dezelfde opmerkingen gegeven werden die de schepen nu uiteindelijk beaamt, want 
zijn fractie heeft ook zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het cultuurcentrum. Hij vraagt 
hoe dit eigenlijk komt. Hij vindt dat eigenlijk gewoon spijtig. En dat is nu los van de politieke fracties 
zoals hij zelf zou durven zeggen, maar misschien zal het zo niet bekeken worden. Dat is toch eigenlijk 
jammer en dit zijn trouwens allemaal mensen die dat voor niets doen om het nu op zijn plat Menens te 
zeggen. Die mensen doen dat uit interesse en dan worden ze eigenlijk niet op de manier waarop het 
hoort bij het proces betrokken. Hij kan het natuurlijk ook politiek spelen, maar dat is eigenlijk zijn 
bedoeling niet door te gaan zeggen dat men de mond vol heeft van woorden van participatie door de 
bevolking erbij te betrekken. Maar de mensen die interesse tonen hebben zelfs die tekst nog niet te 
zien gekregen. De eindtekst is trouwens zelfs niet gemaild geweest en hij had nog gehoopt dat die tekst 
misschien naar de mensen van de raad van bestuur ging overgemaakt geweest zijn, mocht die nog niet 
besproken zijn geweest. Ook dat is niet gebeurd en hij vindt dat eigenlijk spijtig. Hij wil daar eigenlijk 
zeker geen politieke polemiek rond voeren. Maar dat moet hem toch als politicus tot nadenken 
stemmen. Dat gaan hier niet alleen over de ene of  andere fractie maar over de mensen en men wil de 
mensen erbij betrekken. En waar het eigenlijk formeel moet, gebeurt het dan nog niet. Dat is dus echt 
te betreuren. Schepen Vanryckegem antwoordt dat het zo is dat qua participatie en briefing aan de 
raad van bestuur van CC De Steiger er nog nooit zoveel informatie werd doorgespeeld zeker in tijden 
van corona moest er flexibel geschakeld worden en moest er personeel doorverwezen naar de 
woonzorgcentra. Er moesten financiële beslissingen genomen worden via nieuwsbrieven en via de raad 
van bestuur online en dit werd zo goed als mogelijk gedaan. Dat werd ook telkens in elke raad van 
bestuur bevestigd. Hier gaat het om een administratieve tekst waarvan zij  herhaalt dat alle inhoud van 
de samenwerkingsovereenkomst en alles wat daarin gebundeld staat reeds voorbereid werd op basis 
van alle eerdere beslissingen. Hier staan geen nieuwe verwoordingen in. Het gaat over de financiën, 
het personeel, het gebruik van het gebouw, de missie en de visie en dat werd eigenlijk gedurende een 
heel jaar opgebouwd. Dat die administratieve stap van het samengevoegde document niet werd 
voorgelegd, ligt eigenlijk uiteindelijk alleen maar aan het feit dat er iets minder wordt samengekomen. 
Sedert de laatste raad van bestuur van maart kon er niets gepland worden of georganiseerd worden. 
Enkel  werd er gebriefd over de interne personeelswijzigingen door corona. Dit is dus een 
administratieve stap die overgeslagen werd, maar zeker geen inhoudelijke fout door het passeren van 
de raad van bestuur. Zij neemt dit zeker sterk ter harte. Zij denkt dat ook iedereen die te maken heeft 
met de raad van bestuur of met de transparantie van de werking binnen CC De Steiger nog nooit zo 
overtuigd kon zijn van de manier van werken. Die is in vergelijking met de voorbije decennia alleen 
maar gegroeid, versterkt en verbeterd. Dus die kritiek pikt de schepen niet. Het collegedossier zal zeker 
nog eens teruggaan naar de raad van bestuur om dan uiteindelijk nadien terug te keren naar de 
gemeenteraad hier. Dat zal ze zeker doen. Raadslid Mingels komt toch nog heel kort tussen en hij 
hoort hier de schepen nu echt wel heel grote woorden gebruiken in die zin dat het nog nooit zo 



participatief verlopen is als vandaag. Wel dan is er nog een hele hoop werk aan de winkel en hij vreest 
al dat dit waar zou kunnen zijn. Hij herinnert zich een incident een jaar geleden van een ontslag dat op 
zijn minst ook niet zeer participatief tot stand is gekomen. Hij zou mevrouw de schepen toch wel 
aanraden om iets minder hoog van de toren te blazen wat dat betreft. Er zijn incidenten die er op wijzen 
dat dit alles toch met een korrel zout moet genomen worden. Hij dringt er dus op aan om te zorgen dat 
de dossiers gewoon op een correcte manier naar de raad komen, ook al is het een administratief 
gegeven zoals de schepen het voortdurend probeert voor te stellen. En dan kan er ook op een 
treffelijke manier over gediscussieerd worden met de nodige input die men moet krijgen van de mensen 
die in de raad van bestuur zitten en die daar ook niet moeten zitten om daar gewoon als decor te 
dienen. Hij zou de schepen voorstellen om iets minder grote woorden te gebruiken en dit zou haar 
sieren. Raadslid Coppens is een beetje verrast. Hij gaat het heel kort houden. Hij heeft gepoogd om er 
niet een politiek verhaal van te maken en hij is inderdaad verrast door de reactie van de schepen met 
de repliek : ‘dit pik ik niet’. Hij gaat gewoon besluiten dat het grootser geweest was van de schepen 
mocht ze gewoon nederig gezegd hebben dat ze dit over het hoofd had gezien en dat men er alles aan 
doet om de participatie te versterken. Maar de uitspraak ‘ik pik dit niet’ vindt hij toch wel een heel 
vreemde uitspraak.

Stemming

Verdaagd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Dit punt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad.

15. GR/2021/100 | Aankoop en levering van werkkledij en werkschoenen voor stad en OCMW Menen. 
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/629/SV-05/05 met lijst van 
aan te schrijven leveranciers. 
Bevoegdheid orgaan

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41 waarbij de Gemeenteraad 
belast is voor de goedkeuring van wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden

Juridische grond

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen;

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen

Feiten, context en argumentatie

In het kader van de nieuwe huisstijl en de samenwerking tussen stad en OCMW, wordt er gestreefd 
naar eenvormigheid binnen de werkkledij voor het poetspersoneel en de diverse technische en 
ondersteunende diensten van stad en OCMW Menen.

Er wordt voorgesteld om gezamenlijk een overheidsopdracht uit te schrijven voor de periode van 4 jaar 
voor stad en OCMW waarbij stad Menen de procedure zal voeren en als opdrachtencentrale voor het 
OCMW zal fungeren.

Gelet op de interne samenwerkingsovereenkomst dient hiervoor geen apart mandaat meer gesteld te 
worden.

In het kader van deze opdracht werd in overleg met de betrokken diensten en preventieadviseur 
een bestek 2020/629/SV-05/05 opgemaakt.



De opdracht wordt ingedeeld in volgende percelen:

- P1: werkschoenen

- P2: werkkledij voor technisch en ondersteunend personeel

- P3: signalisatiekledij

- P4: kledij onderhoudspersoneel

- P5: kledij gemeenschapswachten

Er wordt voorgesteld om de opdracht tot stand te brengen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (< € 139.000,00 excl. BTW).

De offertes dienen ten laatste tegen 27 mei 2021 om 11 uur ingediend te worden.

Volgende leveranciers zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen:

- Partner Safety, Borsbeek

- Midex, Roeselare

- Prosafco, Roeselare

- Tric, Kuurne

- Huis Suys, Lauwe

- Condor Safety, Menen

- Landuyt, Moorsele

- Business Tailoring, Sint-Eloois-Vijve

Tussenkomsten

Raadslid Bonte-Vanraes heeft dit punt even nader bekeken. Zij weet dat het een hele klus is om een 
dergelijk punt uit te werken. Ook de lijst van de aan te schrijven bedrijven heeft ze bekeken. Hier in de 
regio bij voorkeur in Menen zijn er tal van bedrijven die een mooi aanbod hebben. Wat men niet heeft in 
Menen kan men wel in de nabije buurt vinden, zeker in Kuurne of bij uitbreiding nog in Roeselare. Zij 
ziet de gemeente Borsbeek in de lijst staan en dat vindt ze eigenlijk een beetje een brug te ver, zelfs 
een paar provincies te ver. Zij zou zeggen om lokaal te kopen, zeker ook als lokale overheid. Ze vraagt 
om deze leverancier uit Borsbeek te schrappen uit de lijst. Zoniet zal zij zich onthouden over dit punt. Zij 
vraagt toch om deze leverancier die van zover moet komen, te schrappen uit de lijst. Schepen 
Declercq begrijpt de bezorgdheid als de leverancier eventueel uit Borsbeek zou moeten komen. Maar 
er is eigenlijk ook gekeken naar een aantal leveranciers die al deze artikelen zouden kunnen 
voorstellen. Maar zoals het raadslid kan zien, zijn de leveranciers eigenlijk allemaal uit de regio met 
uitzondering van één. Dus zij stelt voor dat om dat punt zo goed te keuren. Raadslid Bonte-Vanraes 
stelt dus dat het niet de bedoeling is van het schepencollege om op haar vraag in te gaan om regionaal 
aan te kopen en om de leverancier uit Borsbeek te schrappen. Ze weet zeker dat alle producten hier in 
de regio voorhanden zijn. De Voorzitter merkt dat uit het antwoord duidelijk is dat er geen schrapping 
komt en dat het punt ter stemming zal gebracht worden zoals het nu voorligt. Raadslid 
Vandendriessche sluit zich aan bij raadslid Bonte-Vanraes, Er zijn hier in het omliggende en in de stad 
voldoende handelaars die kunnen beantwoorden aan de noden. En als de leverancier uit Borsbeek niet 
geschrapt wordt, dan zal hij zich onthouden. Hij verkiest de eigen handelaars of toch die van de 
onmiddellijke omgeving.

Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 13 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, 
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik 
Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Mattias 
Eeckhout)



Besluit

Enig artikel: 
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden - bestek 2020/629/SV-05/05 met lijst van aan 
te schrijven leveranciers.

16. GR/2021/086 | Leiedal: Algemene Vergadering dd. 25.05.2021 
Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Juridische grond

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 
Statuten van Leiedal.

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd. 09.04.2021 van de intercommunale Leiedal, worden wij uitgenodigd voor 
de  Algemene Vergadering van 25.05.2021;

De stad Menen bezit 2.830 aandelen - reeks A - die 2.830 stemmen vertegenwoordigen;

Tijdstip: dinsdag 25 mei 2021 om 17.00 uur

Plaats: via Teams

Agenda:
1. Verslag over de activiteiten in 2020 1.1 Verslag van de raad van bestuur 1.2 Verslag van de 
commissaris-revisor
2. Goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening per 31/12/2020
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanstelling bestuurders met raadgevende stem 2021-2023
5. Varia

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 30.01.2019.waarbij de heer Renaat Vandenbulcke werd 
aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Patrick Roose als vervanger  namens het 
gemeentebestuur op alle algemene vergaderingen van Leiedal.

Artikel 2
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Algemene Vergadering van 
Leiedal van 25/05/2021.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering zal zijn 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten 
van de agenda van de Algemene Vergadering van 25/05/2021 goedkeuren.

Artikel 4
De vertegenwoordiger van de gemeente zoals bepaald in Artikel 1 zal in lijn met de maatregelen in het 
kader van de verspreiding van COVID-19 deelnemen aan de vergadering.



Artikel 5
Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de intercommunale Leiedal toe te sturen.

17. GR/2021/090 | Mirom - Algemene vergadering dd. 03.06.2021 
Bevoegdheid orgaan

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

 Art. 23 DLB

 Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad

 Art. 30-38 statuten MIROM

 DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Feiten, context en argumentatie

Overeenkomstig de artikelen 30-38 van de statuten van Mirom worden wij uitgenodigd tot de algemene 
vergadering die plaats heeft op donderdag 03 juni 2021 om 20.00 uur in de zetel van de vereniging, 
Industrielaan 30 te Menen.

Agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering (voor goedkeuring)
2. Verslag van de commissaris (voor kennisname)
3. Jaarrekening 31.12.2020 (goedkeuring)
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris (goedkeuring)
5. Statutaire aanpassing aandelen (kennisname)
6. Varia

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose  aangeduid als vertegenwoordiger voor 
alle algemene vergaderingen en mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens meldt dat naar aanleiding van deze algemene vergadering met een afgevaardigde 
van de stad hij graag op de varia zou vernemen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de 
toekomstige samenwerking van MIROM met andere afvalintercommunales. Het is een verhaal die al 
heel lang meegaat, zonder daar nu een standpunt over te gaan innemen. Hij weet via de 
vertegenwoordiger dat er daar toch wat gesprekken aan de gang zijn.  Maar hij weet niet of dit ook in de 
varia van de algemene vergadering eventueel aan bod zou kunnen komen want uiteindelijk belangt dat 
toch wel de algemene vergadering aan. Schepen Roose antwoordt dat dit inderdaad toegelicht kan 
worden en dit kan natuurlijk ook door de voorzitter van MIROM Menen die hier in deze raad aanwezig 
is. Maar de vraag kan eerst gesteld worden op de algemene vergadering. Als afgevaardigde namens 
de stad wil hij gerust die vraag mee oppikken in de algemene vergadering en dan terugkoppelen. 
Raadslid Coppens antwoordt dat dit inderdaad op zich voldoende is. Maar hij wil toch wel onderlijnen 
dat een samenwerkingsverhaal of een fusieverhaal een zaak is van de gemeenten die er deel van 
uitmaken en dat is geen desavouering naar de voorzitter toe, hoe men dit ook wenst te bekijken. Dit is 
geen element van de voorzitter alleen. Het zijn uiteindelijk de gemeentebesturen die beslissen wat er 
met MIROM Menen eventueel in de toekomst moet gebeuren. Natuurlijk speelt de voorzitter hierin zijn 
rol bij de voorbereiding en hij wenst hem die rol dan ook toe. Dit is zeker geen punt van kritiek, daar de 
voorzitter hierin een heel belangrijke rol speelt. Dat is zo en dat moet hij ook doen en dat wordt 
trouwens ook van hem verwacht. Hij wil nogmaals onderlijnen dat het uiteindelijk de algemene 
vergadering is, die beslist en dat zijn de aandeelhouders die over dergelijke fundamentele zaken 



beslissen. Raadslid Roose antwoordt dat het inderdaad zo dat ze met de voorbereiding bezig zijn en 
dat dit inderdaad gebeurt in samenspraak met de gemeenten. Dit zal zeker op tijd en stond in de 
algemene vergadering gebracht worden die daar inderdaad  het hoogste orgaan daar is en de 
gemeenten zullen daar zeker voldoende bij betrokken worden. Hij bedankt raadslid Coppens voor het 
vertrouwen. Dat klopt ook dat hij zijn best doen om te zorgen dat dit zo goed mogelijk voorbereid wordt 
voor MIROM en voor de inwoners van de stad Menen en bij uitbreiding voor de volledige 
intercommunale. Het komt erop aan om de best mogelijke optie te vinden om de afvalverwerking voor 
hen te verzekeren. Dit wordt zeker nog vervolgd. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde agenda van de algemene 
vergadering van MIROM dd. 03.06.2021 mits toevoegen aan punt 6 Varia: Stand van zaken 
toekomstige samenwerking met andere afvalintercommunales.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering dd. 03.06.2021 
goedkeuren;

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan Mirom, Industrielaan 30, 8930 Menen.

18. GR/2021/085 | ZEFIER: uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 10.06.2021. 
Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Art 41 lid 2,4 DLB

Statuten Zefier

Feiten, context en argumentatie

In overeenstemming met artikel 26 van de statuten worden wij uitgenodigd tot de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) die zal plaatsvinden op donderdag 10 juni 2021 om 14u00.

Omwille van de Coronacrisis kan de algemene vergadering niet doorgaan zoals voorzien in de Faculty 
Club te Leuven. De raad van bestuur is van oordeel dat het verbod op grote bijeenkomsten als gevolg 
van de coronapandemie nog steeds van kracht zal zijn op datum van de algemene vergadering. 
Bijgevolg worden de deelnemers van de algemene vergadering – met uitzondering van de leden van 
het bureau – verzocht om deel te nemen aan de algemene vergadering via videoconferentie.

Zefier beschikt niet over de vereiste technische infrastructuur om de vertegenwoordigers van het grote 
aantal vennoten toe te laten dat ze via een video- en audioverbinding deelnemen aan de vergadering.
De videoconferentie zal dan ook, via het platform van een ingehuurde ‘technologieprovider’, de vorm 
aannemen van een livestream van de activiteiten van het bureau en de PowerPointpresentatie met de 
mondelinge toelichting, een stemfunctie voor de vertegenwoordigers van de vennoten, alsook een 
chatfunctie om deelname aan de beraadslaging en uitoefening van het vraagrecht mogelijk te maken.

De raad van bestuur is van oordeel dat de chatfunctie afdoende is om de vennoten toe te laten deel te 
nemen aan de beraadslaging en hun vraagrecht uit te oefenen.

Het bureau zal de identiteit van de deelnemende vertegenwoordigers van de vennoten controleren.



De procedure om deel te nemen aan de vergadering op afstand wordt eind mei 2021 via e-mail 
rechtstreeks aan de volmachtdrager bezorgd. Tenzij wij ondertussen verwittigd werden dat de 
volmachtdrager niet kan deelnemen. Dan zullen wij de (eventuele) plaatsvervanger contacteren.

Het digitaal jaarverslag kan u raadplegen via https://www.jaarverslag.zefier.be/2020.

Agenda
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en
5. Statutaire benoemingen.

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werden mevr. Mieke Syssauw en de heer Patrick Roose aangeduid 
als vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad hecht, na onderzoek van deze ter beschikking gestelde documenten, zijn 
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene 
vergadering van de cvba Zefier van10 juni 2021,zijnde
1.Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar2020;
2.Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3.Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4.Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5.Statutaire benoemingen

19. GR/2021/089 | WVI: Algemene vergadering op 16.06.2021 om 18.30 uur. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend
Art. 12 en 13 van de statuten van WVI.

Feiten, context en argumentatie

In uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten worden wij uitgenodigd voor de algemene vergadering 
van de deelnemers.
De vergadering vindt plaats op woensdag 16 JUNI 2021 om 18.30u. In functie van de 
coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal georganiseerd via MS Teams.
De vertegenwoordiger zal via e-mail een vergaderverzoek ontvangen met een link waarmee hij kan 
deelnemen aan de vergadering.

Agendapunten
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 16.12.2020
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2020



5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen

We vestigen uw aandacht op artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een 
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van 
lid van een van de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal 
bestuur.

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose aangeduid als vertegenwoordiger en 
mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van WVI.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de algemene 
vergadering van WVI dd. 16.06.2021.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal 
zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16.06.2021 goedkeuren.

Artikel 3: Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale WVI.

20. GR/2021/088 | Gaselwest - Algemene Vergadering dd. 28.06.2021 
Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
Art. 24 statuten Gaselwest.

Feiten, context en argumentatie

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten zal de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest plaatshebben op maandag 28 juni 2021 om 18.00 uur in HippoLoggia, Holstraat 95/11, te 
8790 Waregem.

Agenda:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 28 
juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

21. GR/2021/091 | IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 41 lid 2, 4

Juridische grond

DLB art. 41 lid 2, 4
Statuten Impuls art. 8

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd. 09.04.2021 meldt de fractieleider van de CD&V, Lisa Maxy, ons het ontslag van de 
heer Vincent Dumortier als mandataris namens CD&V bij woonmaatschappij !mpuls.

In gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Vincent Dumortier voorgedragen als kandidaat voor de 
Raad van Bestuur van Impuls.

Er wordt voorgesteld om dit mandaat in de raad van bestuur van Impuls te vervangen door de heer 
Willy Ugille. 

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme wilde bij dit punt niet tussenkomen, maar wenst toch een algemene tussenkomst 
te houden over het verloop van deze vergadering. Hij volgt een aantal beelden en bekijkt af en toe eens 
hoe goed een aantal raadsleden aanwezig zijn. Maar hij stelt vast dat er camera’s zijn waar niemand zit 
en waar stemmingen plaatsvinden waarbij verondersteld wordt dat die personen ook zouden gestemd 
hebben. Hij heeft toch vragen hoe dit alles geldig kan verlopen. De Voorzitter antwoordt dat het 
raadslid het waarschijnlijk heeft over schepen Breye, waar men een prachtig scherm ziet. Maar met dit 
scherm verleent de schepen haar PC voor de werking van de systeem in de raadzaal. Dus door het feit 
dat men haar niet ziet, is het wel zo dat ze daar ook aanwezig is. De Voorzitter vraagt schepen Breye 
om even recht te staan. Dat is dan duidelijk zichtbaar dat zij aanwezig is. Dus hij denkt dat het daarmee 



opgelost is. Mochten er nog andere zaken zijn, dan denkt hij dat men dit heeft kunnen volgen wie er 
allemaal aanwezig is. Hij hoopt dat hij hierbij de bezorgdheid van raadslid Vandamme heeft 
weggenomen. Raadslid Vandamme antwoordt dat er nog raadsleden zijn wiens camera ook niet 
aanstaat. De Voorzitter vraagt aan raadslid Vandamme om te specifiëren en hij gaat dan vragen dat 
iedereen zijn camera aanzet. Raadslid Vandamme antwoordt dat men ze allemaal kan overlopen en 
dat men dan gaat zien wie er zijn camera niet heeft aanstaan. De Voorzitter antwoordt dat hij ze 
allemaal gaat overlopen. Raadslid Vandamme vraagt om te beginnen bij de allereerste. De Voorzitter 
overloopt de namen die hij momenteel ziet aan staan. Het kan zijn dat hij iemand nog niet heeft 
vernoemd. Hij vraagt dan dat deze personen het woord nemen. Raadslid Scherpereel antwoordt dat 
haar camera ook aanstaat. De Voorzitter meldt dat zij niet in zijn overzichtsscherm stond. En terwijl het 
raadslid spreekt, ziet hij niet haar camera aanstaan. Maar hij gaat ervan uit en hij vertrouwt op haar 
woord dat dit inderdaad zo is. Hij heeft haar in het begin van de vergadering wel aanwezig gezien. 
Raadslid Vandamme antwoordt bij het overlopen van de personen die deelnemen aan de vergadering 
dat hij als eerste gast Guy ziet en daar staat geen camera aan. De Voorzitter zegt dat het gaat om 
raadslid Blancke. De Voorzitter vraagt aan raadslid Blancke om hem even aanwezig te zien en om zijn 
camera aan te zetten indien hij het niet zou zijn. De camera staat inderdaad aan enkel en alleen voor 
wie aan het woord is. Maar in het begin van de vergadering heeft hij iedereen gevraagd om zijn camera 
aan te zetten. De Voorzitter ziet raadslid Blancke met een prachtige koptelefoon op zijn hoofd. Hij 
denkt dus dat hij ook aanwezig is.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: de Gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Vincent Dumortier als 
bestuurder namens Stad Menen bij !mpuls.

Artikel 2: de heer Willy Ugille wordt voorgedragen als bestuurslid bij !mpuls.

Artikel 3: afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan WM !mpuls, Volkslaan 302/0201. 

22. GR/2021/096 | Ontslag uit de gemeenteraadscommissie Wonen 
Bevoegdheid orgaan

Huishoudelijk reglement Gemeenteraad: art. 35
DLB art. 37

Juridische grond

Huishoudelijk reglement Gemeenteraad: art. 35 
DLB art. 37

Feiten, context en argumentatie

In Gemeenteraad dd. 27.02.2019 werd de heer Willy Ugille Door CD&V voorgedragen voor een 
mandaat in de gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg.

Met schrijven dd. 13.04.2021 biedt de heer Willy Ugille zowel zijn ontslag als gemeenteraadslid als zijn 
ontslag  als vertegenwoordiger namens de CD&V  in de gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg 
aan.

Met schrijven dd. 19.04.2021 draagt de CD&V de heer Vincent Dumortier voor als vervanger van de 
heer Willy Ugille in de gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Artikel 1:
De Gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Willy Ugille uit de 
gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg.

Artikel 2:
De Gemeenteraad keurt de voordracht van de heer Vincent Dumortier namens CD&V in de 
gemeenteraadscommissie Wonen en Zorg goed.

23. GR/2021/066 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 31 maart 2021 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de zitting van 31 maart 2021 ?  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 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne 
De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Caroline Bonte-Vanraes, Vincent Dumortier, Dries Defossez)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 31 maart 2021  wordt goedgekeurd.

24. GR/2021/110 | Omslag brandweerkosten.  Nieuwe beslissing van de gouverneur van 19 april 
2021 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29.01.2021 over de jaren 2011 – 2012.  
Inname standpunt. (punt bij hoogdringendheid) 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur , in het bijzonder artikel 2 en artikel 40-41;

Juridische grond

 de wet van 31.12.1963 inzake civiele bescherming (WCB) zoals gewijzigd door de wet van 
14.01.2013, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 10 en het 
adviesrecht van de gemeenteraad in deze materie (art. 10 §4 3°);

 de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013

 de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

Feiten, context en argumentatie



Gelet op het voorstel van de gouverneur met betrekking tot de afrekening van de forfaitaire bijdragen 
inzake de brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012, ter kennis gebracht bij brief van 19 december 
2016;

Gelet op het negatief advies hierover uitgebracht door de gemeenteraad van de stad Menen in zitting 
van 30.01.2017;

Gelet op de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 17 maart 2017 
houdende de afrekening van de brandweerbijdragen voor de jaren 2011 en 2012, met verwerping van 
de uitgebrachte negatieve adviezen, en de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 
april 2017 houdende goedkeuring van de beslissing van de gouverneur; 

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 249.641 van 29 januari 2021 houdende vernietiging van 
de voormelde beslissingen van de gouverneur van 17 maart 2017 en van de minister van Binnenlandse 
Zaken van 27 april 2017;

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 19 april 2021, waarbij de diverse bezwaren van 10 
gemeentebesturen opnieuw worden afgewezen, en de vernietigde beslissing van 17 maart 2017 wordt 
bevestigd;

Gelet op artikel 10 par. 3 tweede lid, laatste zin van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 
bescherming dat luidt als volgt: “Wanneer, binnen veertig dagen na de notificatie, de gemeenteraad 
weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de opneming verricht overeenkomstig 
artikel 11, derde lid art. 10 §4, 3° van de Wet van 31.12.1963 betreffende de Civiele Bescherming;

Gelet op het arrest van 25 juni 2020 van het hof van beroep Gent in de procedure A.R. nr. 
2015/AR/536, waarbij de Belgische Staat werd veroordeeld terugbetaling van de geïnde bijdragen 
inzake brandweerbeveiliging voor de jaren 2006 tot en met 2010, met verbod om voor de werkingsjaren 
2006 tot en met 2012 enige bijdrage af te nemen van de lopende rekening van de stad Menen op grond 
van artikel 10 van de Wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming tot zolang er geen 
definitieve (correct gemotiveerde) beslissing voorhanden is;

Gevolg gevend aan het arrest van de Raad van State van 29 januari 2021, heeft de gouverneur op 21 
april 2021 een nieuwe beslissing (besluit van de provinciegouverneur van 19 april )overgemaakt aan de 
gemeenten met Z-centra (o.a. Menen) tot bevestiging van de afrekeningen voor de jaren 2011 en 2012 
als bijdrage in de kosten voor brandbeveiliging door gemeenten met Z-centra;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen  in zitting van 28 april 2021 om 
zich andermaal niet akkoord te verklaren met het besluit van de provinciegouverneur van 19 april 2021, 
en tot doorverwijzing naar eerstvolgende gemeenteraad bij hoogdringendheid;

Na beraadslaging handhaaft de gemeenteraad de bezwaren zoals geformuleerd in het eerder negatief 
advies van 30 januari 2017, nader uitgewerkt in de conclusies voor het hof van beroep Gent in de 
voormelde procedure A.R. nr. 2015/AR/536, en wijst in het bijzonder op volgende elementen:

 -       de ingetreden verjaring (art. 2277 Oud BW), die ten onrechte door de gouverneur wordt betwist;

 -       de onrechtmatige retroactieve toepassing van de wetswijziging van 14 januari 2013;

 -       de inhoudelijk niet concreet onderbouwde motivering van het percentage dat ten laste wordt 
gelegd van de Z-centra (6%):  algemene beschouwingen in dit verband volstaan niet, nu het hof van 
beroep te Gent bij voormeld arrest van 25 juni 2020 uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een deugdelijke 
motivering onder meer vereist dat concreet wordt onderzocht (per kalenderjaar) welke interventies er al 
dan niet geweest zijn door Y-korpsen ter ondersteuning van Z-korpsen en omgekeerd;

Gelet op de beslissing van huidige gemeenteraad om dit agendapunt bij hoogdringendheid te 
behandelen, conform de bepalingen van artikel 23 DLB, teneinde alsnog tijdig het standpunt van de 
stad Menen te kunnen overmaken aan de gouverneur en aan de bevoegde minister, om de juridische 
en financiële rechten van de stad te vrijwaren,   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het hernieuwd besluit van de gouverneur van 19.04.2021 
“houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 
2011 en 2012”, overgemaakt bij brief van 21 april 2021 (ontvangen op 22.04.2021);

Artikel 2 : De gemeenteraad oordeelt andermaal dat deze beslissing van de gouverneur onwettig is, en 
bovendien zonder nuttig voorwerp, aangezien elk vorderingsrecht van de federale overheid voor de 
jaren 2011 en 2012 is verjaard;

Artikel 3 : De gemeenteraad bevestigt, voor zoveel als nodig, de uitvoering van het voormelde besluit te 
weigeren, en verzet zich tegen enige inning van bijdragen;

Artikel 4 : De gemeenteraad verzoekt de minister van Binnenlandse zaken, onder alle voorbehoud van 
rechten en zonder enige nadelige erkentenis, deze beslissing in haar geheel onwettig te bevinden en 
niet goed te keuren.

Artikel 5 :De gemeenteraad geeft opdracht tot kennisgeving bij aangetekende zending tegen 
ontvangstmelding van deze beslissing aan de provinciegouverneur en de minister van binnenlandse 
Zaken( Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel).

.

 

25. GR/2021/111 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie - 
Voorstel tot oproeping inwoners Menen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Namens de 
gemeenteraadsfracties van N-VA, Open VLD en Vooruit. 
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 mei 2021 geplaatst bij schriftelijke 
aanvraag van gemeenteraadslid Mkrtchyan dd. 29 april 2021 namens de gemeenteraadsfracties van N-
VA, Open VLD en Vooruit . 
Het woord wordt verleend aan de aanvrager. 

Motivering: 

Het Covid-19-virus beheerst nu al meer dan een jaar ons leven. En in dat jaar is zoveel gebeurd dat we 
daarvoor niet eens voor mogelijk hielden. Dokters, verplegend personeel en andere essentiële 
beroepen werkten dag en nacht om de gevolgen te beperken. Desondanks stierven helaas duizenden 
mensen aan dit dodelijk virus. Winkels, horecazaken, kappers, … moesten verplicht sluiten, naar het 
werk gaan werd een uitzondering, persoonlijke contacten werden drastisch verminderd en reizen is nog 
steeds uit den boze.

 Het is dan ook voor heel veel mensen een opluchting dat begin dit jaar verschillende vaccins groen 
licht kregen en de vaccinatiecampagne kon worden opgestart. Het geeft heel wat mensen perspectief, 
licht aan het einde van de tunnel.

Eindelijk lijkt het alsof we het normale leven van voor de coronacrisis stilaan terug kunnen hernemen.

Maar om dat te doel te kunnen bereiken is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten 
vaccineren tegen Covid-19. Enkel met een voldoende hoge vaccinatiegraad kunnen we onze Vlaamse 
samenleving heropenen en de maatregelen en beperkingen waar we vandaag noodgedwongen mee 
leven afbouwen.

Zich laten vaccineren is dan ook niet alleen een daad van persoonlijke bescherming, maar is ook 
essentieel voor de bescherming van alle andere burgers, niet in het minst deze uit de meest kwetsbare 
groepen in onze samenleving.



Omwille van de bovenstaande motivatie leggen we dan ook het volgende voorstel van besluit voor aan 
de Raad:

DE GEMEENTERAAD VAN MENEN

 · Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;

 · Gelet op de cruciale rol en taken die een lokaal bestuur heeft in de uitrol van het 
vaccinatieprogramma en het informeren, sensibiliseren en motiveren van haar burgers;

 · Gelet op de huidige situatie en cijfers aangaande de besmettingen, ziekenhuisopnames, het 
aantal patiënten op intensieve zorgen en de overlijdens ten gevolgen van Covid-19;

 · Overwegende het belang van een hoge vaccinatiegraad en het creëren van groepsimmuniteit; 
· Overwegende de oproep van Vlaanderen en de VVSG om onze gemeente in te schakelen in 
de operationele bestrijding van het Covid-19-virus;

BESLUIT: 

 · goedkeuring te verlenen aan het oproepen van alle burgers om zich te laten vaccineren tegen 
het Covid-19-virus, wanneer zij hier toe worden opgeroepen, ten einde de samenleving terug te 
heropenen en de pandemie een halt toe te roepen.

 · Het college te gelasten met de uitvoering en de administratieve en inhoudelijke opvolging.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels komt tussen en meldt dat zijn fractie die motie gaat goedkeuren. Hij merkt wel op dat 
hij dit een vreemde manier van werken vindt. Hij kan inhoudelijk volgen en dat is geen enkel probleem. 
Hij  kijk eigenlijk echter een beetje met rare ogen naar de manier waarop dit wordt aangebracht en ook 
effectief in een besluit wordt gegoten. Aangezien er een gezamenlijke motie naar voren wordt gebracht, 
had hij toch verwacht dat er toch ergens concreet materiaal op tafel zou komen die het beeld van de 
stedelijke campagne duidelijk zou maken. Vandaag heeft hij enkel eigenlijk de argumentatie gehoord 
om een campagne op te zetten en hij volgt de argumenten in die argumentatie. Maar men heeft 
eigenlijk geen argumentatie gegeven om die campagne verder vorm te geven over de manier waarop 
dat verder zou gebeuren en dat had hier perfect gekund volgens hem. Hij merkt ook op dat de 
regeringen van ons land, de hogere overheden ook campagnes hebben lopen. Dus in zin vindt hij het 
niet meer dan normaal dat er ook vanuit de gemeenten, vanuit de lokale overheid, er dergelijke stappen 
worden ondernomen. Maar mag hij het vreemd vinden dat het op die manier wordt voorgesteld zonder 
dat hij concreet weet hoe men dit gaat aanpakken. Men stelt het hier voor als een zaak van Team 8930 
en dat is jullie goed recht en in de motie zelf wordt het voorgesteld als een stuk van de gemeenteraad. 
Als men daarop wil doorgaan, dan kan men eigenlijk op basis van deze voorstelling tientallen vragen 
stellen. Eigenlijk had dat perfect vermeden kunnen worden en hij zal dit ook niet gaan doen. Hij geeft 
wel mee dat het belang van die campagne zo groot is dat hij een beetje vreemd vindt dat het op die 
manier gebeurt en op die manier naar voren wordt gebracht. Hij vindt het op zich wel sympathiek maar 
het heeft iets te weinig body om echt serieus genomen te worden. Dus in die zin gaat hij mee in die 
motie in de hoop dat dit in het communicatiebeeld iets duidelijker naar voren wordt gebracht dan 
vandaag in het dossier. In het agendapunt dat voorligt, heeft hij het niet over de presentatie want er 
zitten daar dingen in die echt wel de mensen kunnen aanspreken of echt kunnen motiveren. Maar hij 
heeft het dus over het agendapunt zelf, over de motie zelf die veel beter had gekund. Hij nodigt de 
indieners uit als ze een volgende keer iets dergelijks naar voren brengen om het iets grondiger uit te 
werken. Raadslid Maxy stelt dat ze inderdaad met haar fractie ook wel bepaalde opmerkingen vanuit 
de groen-fractie van college Mingels ook wel kunnen volgen. Maar inderdaad de argumentatie en het 
feit dat er inderdaad een tweede oproeping volgt bij wijze van spreken of een soort herinnering bij de 
mensen in het belang van een gezamenlijke vaccinatie, is heel belangrijk. Ze vindt dat het ook wel een 
terecht middel is en ze vindt het ook wel goed dat dit er kan komen. Ze denkt dat herhaling in deze ook 
wel werkt. Zij hoopt ook dat de brief voldoende eenvoudig kan opgemaakt worden, ook naar de gewone 
moeilijkheidsgraad en het begrijpen van de briefwisseling. Zakelijke briefwisseling is zeker iets waar dat 
men allemaal moet op letten zeker naar de bevolking toe. Ze wil nog kort vragen wat de rol eigenlijk is 
van bijvoorbeeld de eerstelijnszone. Er werd bij de opstart van de vaccinatiecentra gekozen om samen 
te werken binnen de eerstelijnszone. Dat was ook zo door de hogere overheden gevraagd. Wevelgem 
heeft gekozen om een eigen vaccinatiecentrum te ontwikkelen. Menen koos ervoor om dit samen te 



doen met Wervik. Ze vraagt of er ook afgestemd werd binnen de eerstelijnszone of is er alleen 
afgestemd met Wervik? Dat is een gemeentelijk of lokaal initiatief en ze vraagt of dit ook in Wervik of in 
Wevelgem aan bod zal komen. Dat was haar niet duidelijk. Schepen Vandenbulcke wil van de 
gelegenheid gebruik maken om toch even de stand van zaken mee te geven wat de cijfers betreft van 
het vaccinatiecentrum Menen-Wervik. Door deze motie voelt het college zich gesterkt. Hij hoopt dat de 
goedkeuring ervan unaniem gebeurt. Hij zal enkele cijfers geven en dat zijn natuurlijk momentopnames. 
De cijfers die hij geeft, zijn de cijfers van deze morgen. In Menen zijn er vaccinaties van woensdag tot 
zaterdag en de vaccinaties van deze week in Menen zijn dus nog niet meegenomen in deze cijfers. De 
Vlaamse percentages houden wel rekening met de vaccinaties tot vandaag. De stand van zaken in ons 
vaccinatiecentrum op 5 mei 2021 is de volgende. Doelgroep 65 + : minstens 1 vaccinatie. 
Vaccinatiegraad Vlaanderen : 94,65 % en de vaccinatiegraad VC Menen :  95,69 %, zijnde 6817 van de 
7124 65-plussers. Doelgroep 18 + : minstens 1 vaccinatie : vaccinatiegraad Vlaanderen : 35,51 % en 
de vaccinatiegraad VC Menen : 38 %, zijnde 10126 van de 26645 Menenaars die in aanmerking komen 
voor vaccinatie. Geplande vaccinaties : week 3/5 : 3630; week 10/5 : 2850 en de week 17/5 : 3645. 
Deze week werden 2000 extra mensen uitgenodigd met een onderliggende medische aandoening van 
het geboortejaar 1967 tot geboortedatum 28 april 1980. Van alle oproepingen zijn er tot op heden 
slechts 157 echte weigeringen.  Als de 157 weigeringen tegenover het aantal vaccinaties tot nu toe 
worden gezet, dan zit men ongeveer aan 1,5 % weigeringen. In het VC Menen wordt gewerkt met open 
boekingen, dit wil zeggen dat de mensen 30 dagen de tijd hebben om een afspraak in te plannen. 
Mensen die nog niet gereageerd hebben binnen die periode zijn dus niet opgenomen bij de echte 
weigeringen. In deze cijfers is er geen rekening gehouden met de mensen die hun vaccinatie gekregen 
hebben in de woonzorgcentra, de collectieve voorzieningen of thuis. Menen werkt tot op heden niet met 
de QVAC-lijst. Er zijn 4400 Menenaars die zich tot op heden hebben aangemeld op de eigen 
reservelijst. De vaccinatiegraad ligt in Menen heel hoog. Er is ook grote tevredenheid over het 
vaccinatiecentrum. Om te antwoorden op de tussenkomst van raadslid Maxy is het zo dat het 
stadsbestuur en de eerstelijnszone er alles aan doen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te 
vaccineren. Het vaccinatiecentrum wordt geleid door mensen van de eerstelijnszone in combinatie met 
mensen aangewezen door de stad. Alles wordt heel goed overlegd met Wervik wat ons 
vaccinatiecentrum betreft en met Wevelgem wat het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone betreft. 
Het college sluit zich aan bij de warme oproep om dus aan iedereen om zich te laten vaccineren. 
Hiervoor zal nog verdere actie  ondernomen worden. En als men niet doet voor zichzelf, zou men het 
moeten doen voor de mensen rondom zich heen. Raadslid Vandendriessche kan alleen maar zeggen 
dat Menen zijn best doet. Hij is reeds gevaccineerd en zijn echtgenote voor de eerste maal. En alles 
verloopt daar heel goed, alles is heel goed geregeld. Hij kan maar zeggen om aan al die mensen een 
pluim te geven die zo goed hun best doen om dit te organiseren en ook om daar aanwezig te zijn en de 
mensen te helpen. Echt een dikke pluim voor de stad Menen. De Voorzitter antwoordt dat de pluim op 
het nodige tijdstip zal doorgegeven worden aan alle mensen die dit verdienen en daarmee bezig zijn. 
Raadslid Mingels zou heel graag de schepen bedanken voor de cijfers die hier naar voor zijn 
gebracht. Het is inderdaad zo dat de signalen die hij hoort met betrekking tot de feitelijke organisatie 
van de inentingscampagne allemaal zeer lovend zijn. In die zin denkt hij dat men kan spreken van zeer 
goed werk, zowel van deze meerderheid in de organisatie van de feitelijke campagne als van de 
mensen op het terrein die het allemaal dagelijks bewerkstelligen. Maar wat de motie betreft en daar 
ging het over, blijft hij een beetje op zijn honger zitten over bijvoorbeeld de methodieken die aangewend 
zullen worden om eigenlijk specifiek naar doelgroepen te werken wat hij toch  gehoord heeft van de drie 
mensen die het aangebracht hebben. Hij weet bijvoorbeeld dat er in Wevelgem materiaal voorhanden is 
voor de mensen van het OCMW om mensen eigenlijk te kunnen overtuigen om zich effectief te laten 
inenten. Hij had verwacht om dergelijke dingen terug te kunnen vinden in het dossier. Hij weet niet in 
welke mate dat in Menen ook echt gebruikt wordt. Hij kan alleen maar vaststellen dat men een motie 
goedkeurt waar iedereen achter staat. Of de argumentatie voor elke fractie klopt dat men eigenlijk niet 
weet hoe men die oproep concreet gaat zien gebeuren in Menen is dan weer een andere zaak. Dat is 
wel een hiaat in het voorstel of in het dagordepunt. Want men gaat iets goedkeuren waarvan men niet 
concreet weet hoe dat concreet zal uitgerold worden. Men kan alleen maar hopen dat het op een goede 
manier gebeurt. En hij gaan er ook van uit dat dit zo zal zijn. Vandaar dat hij dit zal goedkeuren maar 
het blijft eerder een hoop dan een zekerheid. Raadslid Maxy stelt dat ze de bevestiging kreeg van 
schepen Vandenbulcke dat de samenwerking en het overleg tussen Menen en Wervik en ook met 
Wevelgem inderdaad goed loopt. Zij denkt dat dit ook te wijten is aan de positieve berichten dat men 
ontvangt met betrekking tot de werking van het vaccinatiecentrum Menen-Wervik. Dat was niet 



helemaal haar vraag. Haar vraag had eigenlijk betrekking tot de motie en dus niet over de werking van 
het vaccinatiecentrum. Ze vraagt of er inderdaad ook met dit initiatief stappen werden gezet naar de 
collega buurgemeenten waarmee dat er ook een vaccinatiecentrum op poten is gezet om ook die motie 
en die oproep naar hun bewoners mee te ondersteunen. Zij weet niet of de indieners van de motie 
eventueel een antwoord kunnen geven op die vraag. Schepen Declercq vult gewoon haar collega van 
zorg aan wat betreft de specifieke doelgroepen. In Menen gaat men dezelfde service of dezelfde 
communicatie hanteren als in Wevelgem. Het klopt effectief dat alle communicatie en alle acties in 
verband met de doelgroepen samen uitgerold worden met de eerstelijnszone die eigenlijk dezelfde is 
voor Menen, Wervik en Wevelgem. Men werkt daar met de richtlijnen zoals die ter beschikking gesteld 
zijn door het agentschap Zorg en Gezondheid. Men werkt effectief samen niet enkel met de eigen 
sociale dienst maar ook met veldwerkers, brugfiguren en andere sociale diensten, CAW’s en 
residentiële settings zodanig dat alle beschikbare doelgroepen op de voor hen  meeste geschikte 
manier effectief geconsulteerd worden en gecontacteerd worden met de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen uit die verschillende doelgroepen effectief te laten vaccineren. Raadslid Maxy antwoordt dat 
zij misschien haar vraag niet duidelijk genoeg heeft gesteld. Maar zij heeft de indruk dat ze  nog altijd 
geen antwoord gekregen heeft op haar vraag. Haar vraag was dus of deze een motie hier 
waarbij  opgeroepen wordt om vanuit het lokaal bestuur een extra oproeping te gaan organiseren voor 
de inwoners van Menen of deze motie ook aan de samenwerkende partners binnen de eerstelijnszone 
en aan Wervik werd overgemaakt? Werd er collegiaal afgetoetst of ook zij dergelijke motie met een 
dergelijke aanpak in hun lokaal bestuur zullen uitrollen? En zij denkt toch dat zij kan kijken naar de 
indieners van de motie om daar eventueel een antwoord op te krijgen. Raadslid Mrktchyan antwoordt 
dat zij de vraag volledig snapt. Het is eigenlijk de bedoeling dat nu de motie met het akkoord van de 
gemeenteraad het mogelijk maakt om meer te gaan sensibiliseren om het covid-vaccin toe te dienen. 
Natuurlijk moet er nog gesproken worden met de andere gemeenten. Zij hoopt dat dit een antwoord is 
op de vraag van raadslid Maxy. Dat moet eigenlijk nog doorgegeven worden naar Wervik en 
Wevelgem. Zij begrijpt volledig deze zorgen en het raadslid heeft volkomen gelijk en er moet natuurlijk 
nog verder worden gepraat met de andere gemeenten.

Stemming

Met 30 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 onthouding (Mattias Eeckhout)

Besluit

enig artikel : Het agendapunt wordt goedgekeurd.

26. GR/2021/067 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden Vandendriessche, Bogaert, Poot, Mingels, Vandamme, Roose en Maxy  hebben 
mondelinge vragen ingediend.
  

Mondelinge vragen van raadslid Vandendriessche
1. Vraag ivm stilstaan en parkeren waar het niet mag.



In de Leiedraad van december 2020 werd het politie reglement betreffende het verkeerd parkeren en 
stilstaan in onze stad aangepast .Deze zouden dan bestraft worden met een stedelijke gasboete. Mijn 
vraag is of dit wel degelijk word opgevolgd , aangezien ik nog dagelijks verkeerd geparkeerde auto's 
opmerk. Hoeveel gasboetes zijn er reeds uitgeschreven voor deze overtredingen ?

Schepen Roose antwoordt dat het reglement met betrekking tot de inbreuken op stilstaan en parkeren 
in de gemeenteraad van november 2020 werd goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde dat 
een protocolakkoord nodig is hieromtrent met het parket. Dit protocolakkoord is nog in opmaak en van 
zodra dat dit door de procureur samen met de politiediensten opgenomen wordt in een 
veiligheidsoverleg en door de zonale veiligheidsraad goedgekeurd wordt, kan dit in de praktijk gebracht 
worden. Dat betekent dat er daaromtrent nog overleg lopende is. Het is wel zo dat er sedert maart 
concreet een sensibilisering loopt in verband met foutparkeerders. Het gaat over de overtredingen van 
categorie 2 die men sensibiliseert. Dat gaat over foutparkeren op een fietspad,  foutparkeren  op een 
zebrapad, foutparkeren op een minder-valide parking. Die keuzes werden ook al besproken in de 
verkeerscommissie. Deze metingen vormen met een duidelijke stickeractie een sensibilisering voor de 
overtreders en deze metingen kunnen dan als een nulmeting gebruikt worden om te kijken wie de 
overtreders zijn. Zo komen de hardleerse overtreders in het straatbeeld. Op die manier wordt de basis 
gevormd. Van zodra er groen licht is van de procureur , wordt deze protocolovereenkomst aan de 
gemeenteraad voorgelegd en kan er worden overgestapt naar GAS-boetes, wat niet wegneemt dat 
iedere verkeersovertreding ook nog door de politiediensten kan opgenomen worden.  Maar het is 
correct dat er nog altijd een aantal verkeers- en foutparkeerders in het straatbeeld voorkomen. Stap 
voor stap wordt er gewerkt naar meer verkeersveiligheid. Dat is ook de aanpak die het Team8930 
afgesproken heeft. Raadslid Vandendriessche antwoordt dat dit antwoord voor hem volstaat. Als het 
dossier nog niet klaar is, dan is het niet klaar. Hij hoopt dat dit zo vroeg mogelijk gebeurt. 

2. Vraag ivm voetpaden in slechte staat
Ik merk op dat er in onze stad veel voetpaden in slechte staat zijn, losliggende tegels en voetpaden 
waar je met een rolstoel of kinderwagen niet kan op rijden. Daardoor zijn de mensen op vele plaatsen 
verplicht op het fietspad of rijbaan te lopen. Mijn vraag is dan ook : Wat zijn de plannen om deze 
mistoestanden aan te pakken en de mobiliteit voor de voetgangers en gehandicapten  te verbeteren ?

Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad zo is dat in het meerjarenplan en in de beleidsnota er 
heel wat aandacht besteed wordt aan het wegwerken van slechte voetpaden. De nulmetingen gaven 
aan dat ongeveer 23% van de voetpaden niet meer in een goede toestand was in 2019. Men heeft de 
afgelopen legislatuur al ongeveer 2700 m² voetpad via structureel onderhoud aangepakt en de 23% is 
teruggebracht naar 21%. Er werd fors ingezet op de budgetten om die zaken te kunnen doen. Dit wordt 
aangepakt telkens volgens de toestand en slechtste toestand eerst, zodoende dat bij het wegwerken 
het meeste effect wordt gezien. De categorieën worden in de technische dienst bijgehouden. Er wordt 
ook altijd rekening gehouden met synergieën en werkzaamheden zodoende dat samen met de 
nutsbedrijven op een goedkopere manier nog meer voetpaden vervangen kunnen worden. Een raadslid 
net als ook alle andere inwoners van de stad mogen zelf vaststellingen doen van slecht liggende tegels 
die dan altijd aan de stad gemeld kunnen worden via de meldingskaart of via de algemene mailbox: 
info@menen.be. De Voorzitter vraagt raadslid Vandendriessche of hij nog zal struikelen over de 
slechte staat. Raadslid Vandendriessche antwoordt dat hij nog zeker zou struikelen over de slechte 
staat en geeft als klein voorbeeld het pad achter het kerkhof. Als men daar op moet wandelen of als 
men daar moet oprijden met de fiets, dan kan men zijn nek breken. Dat is maar één voorbeeld en hij 
hoopt dat zulke mistoestanden vlug verholpen zullen worden.

Mondelinge vragen van raadslid Bogaert.
3. Vraag ivm nieuwe directeur Barthelschool Rekkem.
Een A-typisch schooljaar is bijna voorbij. Na een hopelijk deugddoende vakantie staat een nieuw 
schooljaar 2021 – 2022 voor de deur. Na het afscheid van de directeur van de Basisschool Barthel in 
Rekkem werd een “waarnemend directeur” aangesteld, in afwachting van een selectieprocedure. 
Continuïteit in het  beleidsvoerend vermogen van een school is zeer belangrijk. De directeur is hierin 
een belangrijke spilfiguur. Hij of zij bewaakt, inspireert immer het kwaliteitsvolle lesgebeuren op school. 
Barthel is gekend als een kwaliteitsvolle school en het is vanuit een bezorgdheid voor de continuïteit dat 
ik hier een vraag stel. Tevens om aan te dringen op een duidelijke communicatie omtrent deze vacature 



voor een nieuwe directeur (M/V). Mijn vraag : Wat is de stand van zaken i.v.m. de selectieprocedure 
voor de benoeming van een nieuw directeur (M/V) ?

Schepen Vanryckegem deelt de bekommernis van het raadslid om de bestendiging en de goede 
aansturing van de gemeenteschool te blijven bewaken. Het CBS keurde in zitting van 28 april 2021 
het  infobundel met de aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure, wervingsreserve, 
functiebeschrijving en kaderprofiel voor de functie van directeur gemeentelijke basisschool goed. Dit 
werd onder de koepel van OVSG, ondersteund en uitgewerkt. Deze vacature staat ook open voor 
externe kandidaten in tegenstelling tot de verkorte procedure waarbij er intern in een voorlopige 
opvolging werd voorzien. En er is ook een wervingsreserve voorzien om zodoende in nog tijdelijke 
vervangingen mocht dit nodig zijn, zoals dit nu het geval is in de gemeenteschool van Lauwe. Dit werd 
overlegd met de scholengemeenschap en met de vakbonden. De vacature wordt aangekondigd via de 
volgende kanalen: VDAB, internet/intranet van de stad/OCMW Menen, de nieuwsbrief & facebook via 
de dienst communicatie en in de Zondag van 9 mei 2021. In de vooropgestelde timing wordt een 
invulling voorzien tegen eind juni 2021. Raadslid Bogaert is blij dat dat zo ver is. Zij had er eigenlijk 
nog niets van gehoord in de gemeenteraad. Ze weet uit ervaring wat inhoudt want ze heeft destijds ook 
twee procedures moeten begeleiden als schepen van onderwijs. Men moet toch de nodige tijd hebben 
en met de grote vakantie voor de deur is er eigenlijk niet zoveel tijd. Ze is blij dat de schepen heel 
duidelijk gesteld heeft wat de procedure is en dat de procedure ook opengesteld wordt voor externen 
en dit is een pluspunt. Ze bedankt de schepen voor de toelichting. Zij zou graag de  selectieprocedure 
zoals nu voorgesteld, kunnen raadplegen via de website van de stad. Schepen Vanryckegem 
antwoordt dat dit gepubliceerd staat en al zichtbaar is. Ze gaat het nog eens bekijken en bevestigt dat 
het op de eerste plaats staat bij de vacatures op de website. Raadslid Bogaert antwoordt dat ze vorige 
week gekeken had en het nog niet gezien had. 

4. Vraag ivm groenplan Lar Zuid.
In de verkavelingsvoorschriften van LAR ZUID werd een “groenplan” voorgesteld. Zoveel jaren later 
zien de buurtbewoners niets anders den gebouwen verrijzen. Ik weet dat er pogingen ondernomen 
werden maar zonder resultaat. Mijn vragen : 1.Wordt het “groenplan” herbekeken in functie van de 
haalbaarheid? 2.Mag men reeds aanplantingen verwachten in het najaar 2021? 3. Wie volgt dit op 
vanuit de stadsadministratie?

Schepen Roose antwoordt dat de groendienst die aanplantingen opvolgt. Dit beheer is in deze situatie 
in onderling overleg met het studiebureau die de ontwikkeling opvolgt. Het is zo dat in februari samen 
gezeten werd om de problemen met de groenaanplantingen op de berm te bespreken. De stad is 
samen met het studiebureau en de aannemer ook ter plaatse gegaan om te kijken naar mogelijke 
oplossingen en het plan van aanpak is daarbij opgesteld om in het najaar nog bijkomende 
heraanplantingen te doen en ook het onderhoudsschema daarop af te stemmen. Op de berm loopt een 
proefproject waarbij hoogstammen (haagbeuk en eik) zullen aangeplant worden in combinatie met een 
meidoornhaag op de top van de berm. De maat van de bomen die zullen aangeplant worden, wordt in 
overweging genomen om te garanderen dat ze voldoende windbestendig zijn en in het kader van de 
irrigatie wordt er nog bekeken om die planten voldoende te bewateren, zeker gedurende de eerste twee 
seizoenen, zodoende dat op dat moment die planten voldoende sterk zouden zijn om zich verder te 
kunnen ontwikkelen zonder extra bewatering. Het is inderdaad vanuit de groendienst samen met het 
studiebureau en de aannemer dat die zaken worden opgevolgd. Raadslid Bogaert vindt dat de uitleg 
voldoende is en wenst nog mee te geven om eventueel naast die wandelweg ook een bank te voorzien 
voor de wandelaars en dat was een vraag van een omwonende. Als dit kan op vele plaatsen in 
wandelgebieden, dan zou dit hier ook mogelijk moeten zijn. Schepen Roose antwoordt dat hij die 
vraag zal doorgeven. Het is inderdaad zo banken niet vanzelf groeien. Raadslid Bogaert antwoordt dat 
men tijdens de planning dit misschien kan meenemen. 

5. Vraag ivm trage wegen.
Met de coronapandemie hebben de trage wegen aan belang gewonnen.  Vooral de deelgemeenten 
Lauwe en Rekkem beschikken over een gans netwerk van trage wegen die door wandelaars, fietsers 
en mountainbikers de gelegenheid biedt om zich te ontspannen en te sporten in de eigen omgeving. Wij 
krijgen echter regelmatig vragen en klachten over de soms gevaarlijke toestand van bepaalde trage 
wegen. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we o.a. naar de Statiewegel in Lauwe en de 
Kloosterhoekwegel in Lauwe/Rekkem. Het dossier van de renovatie van de Kloosterhoekwegel ligt 



echte reeds jaren klaar voor uitvoering, maar om één of andere reden komt er geen schot in de 
zaak. Ondermeer door Beweging.Net Rekkem en Lauwe werd reeds in een lijvig dossier en kaart met 
alle trage wegen in deze deelgemeenten overgemaakt aan het stadsbestuur. Dit was aanleiding tot het 
plaatsen van naambordjes bij alle trage wegen en het jaarlijks renoveren heraanleggen van minsten 
één trage weg. Er werd ook een lijst met prioriteiten voor heraanleg en renovatie van trage wegen 
overgemaakt. De werkgroep “mobiliteit” van Beweging.Net is zelfs bereidt om de inventaris omtrent de 
staat van alle trage wegen te actualiseren. Mijn vragen : 1. Door wie gebeurt het onderhoud van de 
trage wegen? 2. Bestaan er actuele plannen voor renovatie/heraanleg van trage wegen en binnen 
welke termijn? 3. Wie volgt de planning en werkzaamheden op? 4. Welke budgetten zijn er voorzien 
voor onderhoud, renovatie en heraanleg van trage wegen?

De Voorzitter stelt dat schepen Roose zich mag laten gaan op de trage weg. Schepen Roose 
antwoordt dat er achter de trage weg wat vaart wordt gestoken. Het is zo dat dienst openbare werken 
inderdaad instaat voor het onderhoud. En dit onderhoud wordt project per project bekeken afhankelijk 
van het type verharding dat aanwezig is. Er zijn ploegen voor het structureel onderhoud van de 
voetpaden en voor het structureel onderhoud van andere verhardingen. Project per project moet 
worden uitgewerkt en aanbesteed. Er is dus geen vaste aannemer voor de uitvoering van de werken. 
Op sommige locaties gebeurt zelfs de uitvoering in eigen beheer door de technische dienst. Dat varieert 
afhankelijk van project tot project. Het is zo dat er een inventaris is die up-to-date is. Men mag zeker 
alle trage wegen blijven bewandelen en gebruiken met de fiets. Het is zo dat er een aantal projecten in 
voorbereiding zijn zoals een stukje van de Kloosterhoek dat in februari effectief in eigen beheer 
aangepakt werd. De stad heeft van de omwonenden een bedanking ontvangen. De dienst openbare 
werken volgt het geheel op, zowel de planning als de werkzaamheden. In het meerjarenplan is er 
50.000 euro voorzien voor de werkzaamheden aan de trage wegen. Raadslid Bogaert heeft de 
schepen horen zeggen dat er geen probleem zijn, maar het is wel gevaarlijk fietsen waar de tegels in 
het midden afbuigen met in het midden een brede greppel waarbij iemand daarin kan sukkelen en 
vallen. De stad zal wel verantwoordelijk zijn en zo zijn er wel nog veel trage wegen die dergelijke 
tekorten vertonen. Ze antwoordt de schepen die zegt dat er geen problemen zijn, dat er wel problemen 
zijn. Zij bedankt voor de uitleg die gegeven werd.

Mondelinge vraag van raadslid Poot
6. Vraag ivm de Uitpas nader bekeken.
De Uitpas is een voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis die bij heel wat mensen meer en meer gekend 
is. Dat is een goede zaak. Mensen in armoede hebben recht op een kansentarief waardoor zij slechts 
20% van de kostprijs voor een activiteit betalen. De voorwaarden hiervoor zijn echter verschillend van 
gemeente tot gemeente. De ene gemeente organiseert een financieel onderzoek, terwijl men in andere 
gemeenten het recht op verhoogde tegemoetkoming meteen koppelt aan een Uitpas aan kansentarief. 
Binnen W13 is men van plan om de voorwaarden op een Uitpas aan kansentarief voor iedereen gelijk 
te stellen. Dat is voor alle duidelijkheid wat ons betreft opnieuw een goede zaak. Alleen denken we met 
onze fractie dat het belangrijk is dat die unieke regelgeving best beantwoordt aan een effectieve 
financiële nood. Gezien de discussie binnen W13 wordt gevoerd zouden we graag het standpunt van 
deze meerderheid in deze kennen?

Schepen Declercq antwoordt dat in Menen de Uitpas aan kansentarief gekoppeld wordt aan een 
verhoogde tegemoetkoming waarbij de criteria minder streng zijn dan in andere steden en gemeenten 
binnen de regio. De werkgroep waarvan sprake zal opgestart worden binnen Zuidwest. De Uitpas is in 
eerste instantie een cultuur-en vrijetijdspas voor de brede bevolking met specifieke aandacht voor 
mensen met een lager inkomen. Vandaar dat dit niet binnen W13 gebeurt, maar wel binnen Zuidwest. 
Deze werkgroep wordt binnenkort voor de eerste keer samengeroepen en het afdelingshoofd Vrije Tijd 
en het diensthoofd van het Sociaal Huis nemen hieraan deel. Menen heeft een hoger percentage 
mensen met een  Uitpas aan kansentarief en dat komt dat de stad veel belang hecht aan de participatie 
van alle Menenaars. Het aantal pashouders stijgt jaar na jaar, wat heel positief is en ook de financiële 
ondersteuning van de stad stijgt jaarlijks. In de werkgroep van Zuidwest worden de criteria (waaronder 
ook de effectieve financiële nood) voor een Uitpas aan kansentarief verder onderzocht. Op basis van 
de aanbevelingen binnen de werkgroep en de ervaringen van de sociale dienst, worden dan op termijn 
enkele voorstellen aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. Raadslid Poot 
antwoordt dat het in Menen inderdaad heel wat minder streng is. Want het recht op verhoogde 
tegemoetkoming geeft meteen ook het recht op die Uitpas aan kansentarief. Het is eigenlijk wel spijtig 



dat de financiële noodzaak daar niet wordt bekeken. Want het recht op een verhoogde tegemoetkoming 
betekent niet altijd dat de financiële middelen beperkt zijn. Uit haar ervaring binnen het OCMW van 
Wevelgem, komt men daar regelmatig mensen tegen met een uitkering en ook verschillende 
eigendommen heeft. Iemand die eigenlijk een laag inkomen heeft maar die een erfenis ontvangen heeft 
van honderdduizenden euro’s. Er zijn ook mensen die extra zorgbudgetten krijgen naast hun laag 
inkomen. Dus dient de vraag gesteld waarom de stad dan 80 % zou moeten dragen als er eigenlijk bij 
die mensen voldoende middelen zijn. Zoals de schepen zegt, kan het kostenplaatje ook heel hard 
oplopen. En ook omgekeerd wil ze aangeven dat er ook wel mensen zijn die geen verhoogde 
tegemoetkoming hebben en die wel financiële problemen hebben en die eigenlijk ook niet 
aangemoedigd worden om de Uitpas aan te schaffen. Het gaat hier dan wel om participatie om zoveel 
mogelijk mensen te laten deelnemen, maar er zijn ook nog die mensen die eventueel recht zouden 
kunnen recht hebben op de Uitpas aan kansentarief. Op de website van Menen staat er eigenlijk dat 
men meteen een bewijs van verhoogde tegemoetkoming moet meenemen. Mensen gaan dan 
redeneren dat als ze dit niet hebben, dat ze dan daar geen recht op zullen hebben. Op de website van 
het OCMW is daarvan zelfs niets terug te vinden. Op de website van Menen staat het OCMW ook niet 
aangeduid als een locatie waar men die Uitpas aan het kansentarief kan aanschaffen, terwijl dat juist de 
organisatie is die zich focust op mensen in armoede en ook wanneer een kaart een kansentarief zou 
toegekend worden. Dat impliceert eigenlijk ook dat er sprake is van armoede en dan is een kaart niet 
voldoende om de situatie aan te pakken. Dan is er echt wel een generalistische aanpak nodig en dit 
wordt best via het OCMW bekeken, zodat eventueel ook andere zaken kunnen aangepakt worden. De 
voorwaarden om een Uitpas aan kansentarief voor iedereen gelijk te maken, is zeker positief, maar ze 
wil echt wel benadrukken dat het systeem zich moet blijven richten op mensen in armoede en dit kan 
enkel aan de hand van een financieel onderzoek dat best via het OCMW wordt gedaan. Zij vraagt om 
deze voorwaarden te herbekijken en om deze dan mee te nemen in het overleg binnen die werkgroep 
van Zuidwest. Schepen Declercq heeft een gedeelde bezorgdheid met het  raadslid. Het is effectief zo 
dat mensen die in armoede leven recht hebben op een Uitpas ook als die mensen om de een of andere 
reden geen recht mochten hebben op verhoogde tegemoetkoming en dat is  eigenlijk vandaag al zo. Er 
wordt heel nauw samengewerkt met bijvoorbeeld Welzijnsschakels. Zij doen ook een aantal sociale 
onderzoeken bij mensen die in diepe armoede zitten en geen verhoogde tegemoetkoming hebben en 
waardoor zij wel een Uitpas kunnen krijgen. Dat staat effectief niet in het lang of in het breed op de 
sociale media kanalen. Dat is eigenlijk het individuele werk van de sociale werkers, die het ook wel heel 
belangrijk vinden dat hun cliënten kunnen participeren. In die zin worden al die zaken meegenomen 
naar het overleg zodanig dat er een regionaal gedragen voorstel komt en dat budgettair haalbaar is 
voor alle lokale besturen en dat zeker voldoende aandacht heeft voor wie het meest moeilijk heeft.

Mondelinge vraag van raadslid Mingels
7. Vraag ivm Vlaanderen droogt uit.
De natuurlijke aanvulling van de grondwaterlagen kan de vraag, het verbruik en de verspilling van 
grondwater niet volgen. Het fenomeen is al decennialang gekend door specialisten en wordt al even 
lang op diverse fora aangekaart door ecologisten, maar de laatste vier zomers hebben het probleem 
voor heel veel mensen uiteindelijk tastbaar gemaakt. Dankzij een recente PANO-reportage lijken de 
hogere overheden zich eindelijk ook bewust van het feit dat het zo niet verder kan. De vraag is welke 
rol deze meerderheid zich met betrekking tot deze problematiek opneemt of wenst op te nemen?

Schepen Roose antwoordt dat het zo is dat inderdaad de klimaatwijzigingen ons nopen om in kader 
van de verschillende gevolgen, waaronder de droogteproblematiek, om ons aan te passen. Vandaar dat 
er ook in kader van de regionale werking met Leiedal een SECAP uitvoeringactieplan werd 
geformuleerd. De stad Menen doet niet op zijn eentje, want dit is wel iets dat veel breder gaat. Vandaar 
dat het op dat niveau ook al uitgewerkt is in het kader van de burgemeestersconvenant en het SECAP, 
waar er een aantal acties gedefinieerd zijn hoe de stad daarmee moet omgaan. Hoe dat iets concreter 
kan worden in de praktijk ziet men bijvoorbeeld bij de herinrichtingen binnen de stad. Hij denkt dan 
bijvoorbeeld typisch aan het dossier van de Oude Leielaan waar men met wadi’s gaat werken om de 
infiltratie te verhogen. In het dossier van de JM. Sabbestraat gaat men het regenwaterafvoer apart 
afvoeren door de afkoppeling van de riolen. In de Tuinwijk zal het gaan om wadi’s en het openleggen 
van grachten. In de verschillende actieplannen rond herinrichtingen worden aanpassingen gedaan om 
die infiltratiemogelijkheden te verhogen. Daarnaast had men vragen om het bemalingswater niet 
zomaar te laten verloren gaan bij bouwwerken en om dit op te leggen in omgevingsvergunningen en in 



het verleden had hij dit reeds aangehaald in deze gemeenteraad.  Recent waren er de initiatieven 
vanuit Vlaanderen waar men bezig is met het implementeren van een waterafschakelingsplan, dat de 
stad natuurlijk ook zal moeten bekijken om op het grondgebied te laten toepassen zodat men bij een 
volgende waterschaarste de gevolgen ervan kan opvangen. Er worden de lokale overheden heel wat 
handvaten aangereikt om periodes van waterschaarste door te komen door het nemen van adequate 
acties en samen kan men het enkel maar oplossen. Raadslid Mingels repliceert en heeft goed 
geluisterd naar de schepen. De aangehaalde elementen zijn zeer respectabele pogingen om daar 
invulling aan te geven. Hij heeft het over het verhogen van infiltratiemogelijkheden bij de herinrichting 
van bepaalde zones in de stad. Hij heeft het over werven en bemalingen waarbij hij aangeeft, dat het 
water niet zomaar mag weggepompt worden. Maar het is een feit als dat bijvoorbeeld bij de openbare 
werken in  Rekkem het water gewoon zo snel mogelijk naar de rioleringen wordt afgevoerd. Het is een 
feit dat men op private werven nog altijd ziet dat water zo snel mogelijk naar de rioleringen wordt 
afgevoerd of dat men eigenlijk een buis legt naar het eerstvolgende rioolputje. Dit komt erop neer dat 
men letterlijk grondwater zo snel mogelijk naar de zee draagt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van 
een beleid die zegt rekening te houden met de elementen die hier opgesomd werden. Hij moet toch wel 
vragen om extra te kijken naar bijvoorbeeld de werven ook als die in eigen beheer worden opgestart. 
Om niet alleen op papier te zetten dat het water niet zomaar mag afgevoerd worden naar de rioleringen 
maar dat het ook effectief wordt verhinderd dat het gebeurt. Want vandaag heeft hij de indruk dat men 
enkel met woorden bezig is als het gaat over bemalingen maar niet met goede praktijken wordt 
geconfronteerd. Hij vraagt aan de schepen van klimaat om toch een tandje bij te steken. Hij merkt ook 
op dat hij als schepen van openbare werken en mobiliteit toch wel heel inventief is en dat kan hij alleen 
maar appreciëren. Maar als schepen van klimaat moet hij daar een tandje bijsteken. Schepen Roose 
hoort dat hij respectabele mogelijkheden voorstelt en hij is ook een respectabel mens. Maar hij gaat 
zeker die ideeën meenemen. Hij gaat niet zelf alle werven opvolgen, maar hij gaat wel de boodschap 
doorgeven om daar toezicht op te houden. Het is niet voor niets dat dit in vergunningen wordt 
opgenomen om toe te passen zowel op privé domeinen als op publieke werven. Het mag inderdaad 
geen dood woord blijven in een vergunning. Maar hij zal de boodschap doorgeven aan zij die de 
vergunningen opvolgen, zowel aan de mensen van de stad maar ook aan de mensen die niet de stad 
zijn zoals bijvoorbeeld de politie. Meldingen moeten in vaststellingen omgezet worden, zodoende dat dit 
gedragen wordt. Hij denkt ook dat er aandacht moet gaan naar captatiepunten of naar andere 
concepten. Inderdaad iemand in de praktijk vaststellingen doen, dan mogen die altijd gemeld worden 
zodat dit kan doorgaan naar het toezicht.

Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.
8. Vraag ivm het maaien van het gras op het Vander Merschplein.
Eind maart publiceerde de Morgen een artikel met een oproep om uw gras niet te maaien voor 1 mei, 
dit werd door mensen uit het schepencollege gretig gedeeld. Een week later werd het gras afgereden 
op het Vander Merschplein. Vorige week een nieuwe oproep om niet te maaien voor eind mei. Nu via 
de communicatiediensten van de stad. Rara, wat gebeurt er in dezelfde week? Het gras wordt gemaaid 
op het Vander Merschplein. Deze laatste communicatie deelt mee dat ze zich beperken tot enkele 
pleinen. Welke visie hanteert het stadsbestuur over het maaien? De daden van communicatiedienst, 
groendienst en boodschappen van schepenen staan haaks op elkaar. Hoe worden beleidskeuzes 
gecommuniceerd naar de mensen die ze moeten uitvoeren? 

Schepen Roose antwoordt dat Menen deelneemt aan MaaiMeiNiet, dit enerzijds om de biodiversiteit in 
onze stad te ondersteunen, en anderzijds om een sensibiliserende boodschap te brengen om de 
burgers met hun vele tuinen in de stad mee te krijgen in het biodiversiteitsverhaal en hen bewust te 
maken van de vele mogelijkheden die dit heeft. De stad heeft zich inderdaad beperkt tot een aantal 
zones en die zones zijn aangeduid na het onderling overleg tussen de groendienst, de 
communicatiedienst, de omgevingsdienst met milieu en het beleid. Er werd gekozen om de lijst met de 
gekozen locaties te communiceren en het Vander Merschplein is hierin niet opgenomen. Wat betekent 
dat er ook nog zones zijn waar men het groenbeheer blijft gebruiken. Maar het is wel zo dat men de 
omschakeling aan het maken is en dat dit in goed onderling overleg gebeurt tussen de verschillende 
diensten. Dus dit initiatief is een goede ondersteuning en een een goede praktijk. Men communiceert 
ook waar men het effectief doet om te proberen zoveel mogelijk mensen daarin mee te krijgen. Het zijn 
niet enkel de diensten maar men wenst een groter geheel te realiseren. In de aanpak gaat men zien dat 
er afgesproken werd met de groendienst om te investeren in ondersteuning hiervoor. Stelselmatig wordt 



er gekeken om de omschakeling te maken. Stap voor stap zal men er komen. Raadslid 
Vandamme reageert en ziet eind maart op sociale media dat schepen Breye een artikel van de Morgen 
deelt. Dit ging over ByeBye Gras niet over MaaiMeiNiet. Daarin werd opgeroepen om voor 1 mei niet te 
maaien, niet alleen voor de biodiversiteit maar ook tegen de droogte. Langer gras zorgt er voor dat de 
ondergrond minder snel opdroogt en het water zal ook sneller afvloeien als het gras iets langer is om 
dus gemakkelijker in de grond in te dringen. Een hele goede oproep. Hij kan enkel die oproep maar 
toejuichen. Wat hem echter stoort is dat er die oproep is terwijl er enkele weken later opnieuw een 
oproep wordt gedaan. De meet wordt eigenlijk verlegd door te starten met een wandeling tot eind april 
waarna de meet wordt verlegd tot eind mei. Dit lijkt hem niet de goede manier van werken om de 
mensen te motiveren. Daarnaast zien de mensen niet alleen dat de communicatie op die manier in de 
war gestuurd wordt, maar zien ze ook gelijktijdig dat de stadsdiensten het gras gaan maaien op 
verschillende plaatsen. En ook dat zorgt ook weer dat de motivatie bij de inwoners om mee te werken 
aan dergelijke positieve projecten niet echt wordt gestimuleerd. Hij zou toch willen oproepen om toch 
duidelijker te zijn en elkaars communicatie niet in de war te gaan sturen. Schepen Roose reageert en 
vindt het een beetje vreemd. De collega’s waren op de hoogte van het ByeByeGras initiatief en hij laat 
iedereen de mogelijkheid om te sensibiliseren. Vanuit het beleid worden de mensen vooral geholpen bij 
de sensibilisering. Dit wordt gedaan samen met de groendienst en met alle betrokkenen zodat er een 
goede afstemming is bij de keuzes van de locaties. Die sensibilisering ziet hij helemaal niet verstorend, 
hij ziet dat zelfs versterkend. Zelfs de vraag van het raadslid beschouwt hij als versterkend voor de 
sensibilisering zodat nog meer mensen begrip tonen om met minder te maaien de biodiversiteit te 
kunnen ondersteunen.

9. Vraag ivm de waterdoorlatende bestrating aan het Park Ter Walle is op vele plaatsen 
onvoldoende gevuld.
De waterdoorlatende bestrating aan het Park Ter Walle is op vele plaatsen onvoldoende gevuld. Dit 
zorgt er voor dat de bestrating een hindernis wordt voor mensen met een beperking. Is het mogelijk om 
deze bestrating op te vullen en aan te dammen? Het mag niet de bedoeling zijn dat mensen met een 
beperking extra omwegen moeten maken om aan hun vaccin te komen. 

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat het “probleem” zoals hier gesteld is bekend. We merkten reeds 
op van in het begin van de vaccinatiecampagne dat de mensen in een rolstoel of een rollator problemen 
kenden met het zich verplaatsen over de grasdallen, alhoewel die mensen met de wagen tot aan de 
ingang van het vaccinatiecentrum kunnen gevoerd worden. Hij stelt trouwens ook vast dat vrouwen met 
hakken ook wel ongemakken ervaren bij de niet genoeg opgevulde grasdallen. Hij heeft al onmiddellijk 
een aantal aluminium traanplaten laten leggen. Vorige week heeft het AGB opdracht gegeven aan de 
aannemer die het Park Ter Walle aangepakt heeft, om die grasdallen nog meer op te vullen. En dat is 
volgens zijn informatie gisteren gebeurd. Zo ziet het raadslid dat zijn vraag, nog voor hij het gevraagd 
heeft, reeds opgelost werd.  Alle gekheid op een stokje denkt hij dat het probleem is aangepakt. Hij zal 
dat laten controleren mocht het nog nodig zijn dat dit verder aangevuld kan worden. Raadslid 
Vandamme kan alleen maar zeggen dat het fantastisch is dat het vooruitgaat.

Mondelinge vraag van raadslid Roose.
10. Vraag ivm voorstel tot ter beschikking stellen van dierenbegraafplaats  en /of strooiweide.
Vanuit zijn fracties had raadslid Roose graag volgend vraag gesteld

Mensen hebben een sterke band met hun huisdier. Uiteraard tijdens het leven van de dieren, maar ook 
wanneer deze er niet meer zijn, voelen mensen vaak de noodzaak om op een passende manier 
afscheid te kunnen nemen en te kunnen rouwen, om zo een waardige nagedachtenis aan hun huisdier 
te blijven koesteren.De mogelijkheden om met het stoffelijk overschot om te gaan zijn echter beperkt in 
Vlaanderen, zo ook in Menen.. het zou vanuit welzijnsoogpunt een grote stap vooruit betekenen mocht 
er daarom in onze stad een dierenbegraafplaats en/of strooiweide zijn, een laatste rustplaats voor onze 
trouwe huisdieren. Nochtans is het wettelijk kader er rond voorhanden. Ninove werkt alvast aan de 
realisatie van een dierenbegraafplaats en in Oostende zijn er plannen voor een strooiweide. Zijn 
volgende vraag is : Werd de mogelijkheid van een dierenbegraafplaats en/of strooiweide op Menens 
grondgebied reeds onderzocht? Zo ja, wat waren de bevindingen en zijn er desgevallend op termijn 
concrete plannen om dit te realiseren? Zo neen, is de schepen bereid dit te laten onderzoeken?



Schepen Breye antwoordt dat Menen het dierenwelzijn een groot hart toedraagt en het is ook zo dat 
zij  rouwende dierenvrienden een hart onder de riem willen steken, met de realisatie van een 
dierenbegraafplaats en een strooiweide. Het idee voor de realisatie van een dierenbegraafplaats is niet 
nieuw en werd door de diensten al beperkt onderzocht. Er zijn eventueel mogelijkheden voor een 
realisatie op de nieuwe begraafplaats. Nu dienen enkel nog concrete verdere stappen ondernomen te 
worden voor de realisatie ervan. Raadslid Roose is blij dat er reeds zaken onderzocht werden en hij 
hoopt om in de toekomst hier wat meer over te horen. Hij dankt de schepen voor het antwoord.

Mondelinge vraag van raadslid Maxy.
11.Vraag ivm de verkeerssituatie & openbare werken in Rekkem.
Op maandagmorgen 26.04 was ik alvast één van de vele gelukkige chauffeurs die deelgemeente 
Rekkem moest bereiken. Net als andere leden van de verkeerscommissie en tegelijk inwoners van 
onze stad probeer ik de stedelijke communicatie omtrent wegenwerken ‘op te volgen’, maar alles 
onthouden tot op de dag wanneer welke fase van de werken ingaat.. lukt me zeker niet. Vandaar kan 
eenieder ook terecht gebruik maken van de aanwezige en noodzakelijke signalisatie op het 
terrein. Echter bleek deze essentiële signalisatie op diezelfde maandagmorgen 26.04 helemaal niet 
afgestemd met de geplande werken die dag, week.. Sta me toe om kort even mijn ervaringen vanop het 
terrein die ochtend uit te leggen. Alles begon aan rondpunt La Palma, waar afslag Rekkem fysiek 
verhinderd werd door nadars en enkele borden met daarop te lezen dat ‘centrum onderbroken’ is, 
‘handelaars bereikbaar’ etc. De chauffeur voor mij, een Rekkemse handelaar, mogelijks (nog) beter op 
de hoogte van deze werken dan ikzelf, besloot het bord ‘handelaars bereikbaar’ te volgen en zo in de 
Moeskroenstraat richting Rekkem te rijden tot aan de tijdelijk opgestelde verkeerslichten. Al snel 
besloot ook ikzelf te volgen en nog  een rij auto’s.. tenslotte leek geen enkel bord erop te wijzen dat 
‘Rekkem niet bereikbaar’ is of de ‘Moeskroenstraat onderbroken’.. Vervolgens toen het licht op groen 
sprong baanden we ons voorzichtig een weg richting Rekkem. Eens onderweg werd beetje bij beetje 
duidelijk dat deze weg volgen niet de bedoeling was? Maar dan terug de passage van vele 
personenwagens van en naar Rekkem lieten mij opnieuw twijfelen. Het werfverkeer die zich volop aan 
het installeren was om de werken te starten joelde alle personenwagens uit, handgebaren tot bizar 
rijgedrag kwam eraan te pas. Aangekomen in centrum Rekkem kon de gekende omleiding via Sint-
Niklaasdreef, Murissonstraat, Kattestraat en Moeskroenstraat terug richting centrum vlot gevolgd 
worden. Na de stop in mijn ouderlijke woning in wijk Ten Dale kon ik terug de weg richting Menen 
aanvatten. Opnieuw was ik in twijfel.. welke weg mocht ik nemen? Wetende dat het brugje Water-
/Vierwegenstraat, naast wijk Ten Dale, terug tijdelijk opengezet werd om het verkeer naar Menen toe te 
leiden, ging ik die weg verkennen. Tenslotte als de doorgang in de Moeskroenstraat richting Menen 
‘echt’ niet mogelijk was, dan zou dit toch opnieuw met signalisatie duidelijk worden. En toch, nergens 
kon ik opmerken dat de doorgang naar Moeskroenstraat onmogelijk was. Ik ging door, volgde de 
andere personenwagens en kwam opnieuw aan bij het werfverkeer thv WZC Leiezicht/horecazaak 
Nachtegaal in de Moeskroenstraat en werd geloodst naar de parkeerstrook/zijstraat naast de hoofdweg. 
Ik durfde vermoeden dat ik vervolgens thv autogarage CD-cars terug op de Moeskroenstraat geleid 
ging worden, om zo Menen te bereiken. Aan het einde van de zijweg stond doodleuk een fysieke 
blokkade (nadar), waardoor alle wagens de andere straat, Pontneufstraat die sinds jaar en dag 
doodlopend is, ingestuurd werden. Gelukkig ken ik de smalle Pontneufstraat en maakte ik niet dezelfde 
fout als alle andere chauffeurs, maar kon ik ongelukkig achteruit rijden, gevaarlijk manoeuvreren om 
vervolgens terug te keren richting centrum Rekkem. Dit leidde gewoonweg tot niks en de omleiding met 
signalisatie was dus totaal niet afgestemd met de aanvang van deze werken/fase. Teleurstellende 
situatie met enorme frustraties bij zowel de chauffeurs als bouwvakkers op het terrein. De blokkade tvh 
Pontneufstraat richting Moeskroenstraat werd zelfs die morgen door de aannemers zelf aangebracht.. 
om ergens een halt toe te roepen aan de ongelukkige verkeerssituatie die er zich afspeelde. Dit was 
duidelijk te merken aan het type ‘blokkade’. Uiteindelijk besloot ik mijn 2de poging om Menen te bereiken 
via buurland/-gemeente Halluin te doen, tenslotte een pak vlotter dan de omweg via Lauwe & 
Wevelgem. Onderweg besloot ik zo snel als mogelijk PZ Grensleie in te lichten en te bevragen over 
deze foute verkeerssituatie. Vrij snel werden mijn  frustraties en ongeloof door de politiemedewerker 
beaamd. Ik citeer de desbetreffende politieagent; ‘het trekt daar allemaal op niets zeker?’ Vervolgens 
werd ik doorverwezen naar de bevoegde dienst, om nogmaals de tekortkomingen op het terrein uit te 
leggen en te vernemen dat men onmiddellijk ter plaatse zou komen. Sinds maandag 26.04 kan ik zelf 
vaststellen ter plaatse en via inwoners van Rekkem dat de verkeerssituatie bijna dagelijks bijgestuurd 
wordt, met bijhorende communicatie of net niet. Een omelet kan niet gemaakt worden zonder eieren te 



breken, maar de teleurstellende voorbereiding op het terrein aangaande signalisatie moest ik op deze 
gemeenteraad brengen. Zeker gezien ik en mijn collega Sylvianne Scherpereel deze werken reeds 
agendeerden via een variapunt in de vorige verkeerscommissie, maandag 19.04.2021. Er werd toen 
reeds gealarmeerd dat de situatie op het terrein veel vragen deed rijzen bij inwoners van Rekkem en 
passanten, alertheid de volgende weken en maanden was zeker op zijn plaats. De antwoorden en 
motivatie ontvangen op onze vragen waren vrijwel geruststellend, En toch.. Vandaar mijn vragen; - Wie 
en/of welke partners tekenden de omleiding van deze openbare werken uit? Wie is tegelijk 
verantwoordelijk voor de signalisatie op het terrein?. - Als duidelijk voorzien was dat vanaf maandag 
26.04 geen doorgang meer mogelijk was van/naar Rekkem, waarom was de signalisatie hier niet op 
afgestemd? Bewuste keuze of vergetelheid? - Waarom wordt aan rondpunt La Palma niet gekozen om 
in de signalisatie te vermelden dat Rekkem niet bereikbaar is ipv centrum onderbroken? Want dit 
laatste was ook zo tijdens de vorige periode werken, maar tegelijk was de Moeskroenstraat 
toegankelijk.. volgens mij zorgt dit voor verwarring. - Werden deze omleidingsroutes doorgenomen en 
besproken met de aanpalende gemeenten; denk Wevelgem? Halluin?

Schepen Roose antwoordt dat het zo is dat omleidingen steeds worden uitgetekend door de aannemer 
in  samenspraak met zijn opdrachtgevers in deze dus RioPact, Agentschap Wegen en Verkeer en de 
stadsdiensten. In onderling overleg met de politiediensten wordt dit voorbereid en in een 
signalisatievergunning gegoten. Bij de uitwerking hiervan worden ook andere partners betrokken zoals 
De Lijn, de hulpdiensten en ook de huisvuilophaling. De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen 
van de borden zoals aangevraagd in de signalisatievergunning. De aanwezige signalisatie op 26 april 
was hierop voorzien. Het is ook zo dat het een grote werfzone is. Deze is gestart vanaf 26 april, dus die 
bewuste maandag is men begonnen met die signalisatie open te zetten. Gezien de grootte, kon dit niet 
open gezet worden op hetzelfde moment en overal tegelijkertijd wat voor de geschetste situatie zorgde. 
Vandaar ook dat de politiediensten nazicht gedaan hebben op de aanwezigheid van de signalisatie, 
conform de signalisatievergunning en nog verbeteringen gedaan hebben. Ze hebben ook op een aantal 
plaatsen moeten ingrijpen omdat weggebruikers niet de signalisatie volgden en ook andere 
weggebruikers in gevaar begonnen te brengen. Hierdoor zijn er extra maatregelen genomen moeten 
worden. De stad heeft daarin geassisteerd door de aanwezige signalisatie nog te gaan versterken. Dus 
die plaatsing op de eerste dag was er. Dit is vooraf voorgeschreven en dit wordt uitgewerkt op het 
terrein. Er is ook voor gezorgd dat de lokale omleidingen, de signalisatie van de lokale omleidingen 
bovenop de globale omleidingen aanwezig waren. Globale omleidingen waren er dan voor de A19, de 
E403 en de E17 om zo aan de andere kant te komen. Niettemin werden ook Wevelgem en Halluin 
ingelicht over de werkzaamheden op het grondgebied van Menen alsook de inwoners en voor Halluin 
heeft hij dat zelf persoonlijk gedaan. Dus de mensen waren op de hoogte. Die signalisatie verliep in 
verschillende fases conform het signalisatieplan. Voor iedere fase is dit op voorhand vastgelegd. Zo is 
ook geweten welke signalisatie ingezet wordt bij de volgende fases. Maar er moet ook ingespeeld 
worden op het moment van de dag, als er mensen in een overtreding gaan en er wordt een 
veiligheidsprobleem vastgesteld door de politie. Dan moet men nog extra ingrijpen en zaken onder 
controle brengen. Dat is die maandag ook gebeurd. Vandaar dat er soms verwarring was. Maar hij is 
het eens met de commissaris van politie dat men extra maatregelen moet nemen als het op het terrein 
zo van toepassing moet zijn. Hij denkt dat de aanpassingsperiode redelijk snel gestabiliseerd is en dat 
de omleidingen heel snel gekend waren. Het zijn lokale omleidingen voor de mensen die daar wonen 
en die zo georganiseerd worden. De stad levert zeker grote inspanningen om die lokale omleidingen 
mogelijk te maken. Maar het zijn natuurlijk wel grote werken die gecoördineerd moeten worden. Hij 
hoopt dat ook de volgende fases heel duidelijk zullen kunnen blijven. De fasen zijn redelijk stabiel 
gemaakt op die manier en de oefening is goed voorbereid geweest. Raadslid Maxy heeft alle begrip 
voor dergelijke omvang van openbare werken en er zijn toch wel ergens altijd ook bestuurders die 
doelbewust de signalisatie gaan negeren en ze zegt hiermee niet dat alles in de soep draait. Anderzijds 
vond ze het op dat moment zeer teleurstellend dat in de bouw de wegenwerkers al nog niet vroeger op 
post waren, wetende dat ze zich pas om 8 uur richting Rekkem diende te begeven. Er had toch 
rekening kunnen gehouden worden met de impact van het open leggen van de doorsteek naar Rekkem 
via de Moeskroenstraat. Dus zij begrijpt nog altijd niet zo goed dat die aannemer dit niet ter plaatse kon 
doen onder politietoezicht conform de signalisatievergunning op het terrein. Het was duidelijk dat de 
signalisatie eigenlijk om 8 uur nog altijd niet overal op punt was. Dus wat dat betreft heeft ze daar wel 
zeker nog altijd vragen bij. Ze vroeg zich nog af of die signalisatie niet vooraf wordt voorbereid en dit 
wist ze niet. Waarom er is bijvoorbeeld niet gekozen om aan het rondpunt in Menen duidelijk te maken 
dat Rekkem niet bereikbaar was. Nu staat er nog altijd dat centrum onderbroken is. Er zijn nog veel 



mensen die denken dat het inderdaad gaat over het gedeelte  waar de werken effectief gedaan worden, 
namelijk de rioleringswerken ter hoogte van het restaurant Au Beau Jardin, dus op de hoek van de 
Moeskroenstraat -Lauwestraat. Daarom denkt ze dat er nog steeds veel mensen verward zijn. Dus wat 
dat betreft is dat misschien ook een suggestie. Ze heeft ook gezien dat er ook nog pogingen door de 
stad ondernomen werden gisteren en eergisteren om met pijlen en gekleurde pijlen met fases te gaan 
werken. Dit lijkt altijd niet zo evident om te begrijpen. Er werd ook geprobeerd om die pijlen duidelijk te 
maken in het straatbeeld. Maar ook voor haar was dat niet zo evident. Ze wil gewoon nog kort zeggen 
dat er ook in de klankbordgroep rond mobiliteit dat daar ook nog bepaalde zaken aan bod gekomen 
zijn. Zij gaat ervan uit dat er in de komende weken nog van alles gesignaleerd zal worden in de hoop 
dat alles beter nog beter kan lopen. Schepen Roose stelt dat hij alleszins kan aangeven dat er 
inderdaad geopteerd werd om een heel duurzame signalisatie te voorzien om de bereikbaarheid van de 
bewoners in de lokale omleidingen te kunnen garanderen zonder heel veel wijzigingen te doen 
gedurende de verschillende fases van de werkzaamheden. Voor die bewoners moet het zo duidelijk 
mogelijk zijn wat hun toegankelijkheid betreft. Hij denkt dat het voor de stad de topprioriteit is om bij 
lokale omleidingen dit zo te organiseren en om zo weinig mogelijk doorgang te moeten organiseren 
voor mensen die er gewoon wensen te passeren.  

Tussenkomsten

De Voorzitter deelt mee aan het begin van de mondelinge vragen dat de vraag van raadslid Poot wel 
degelijk zal behandeld en verwezen worden naar de OCMW-raad. De Voorzitter dankt raadslid Poot om 
een vraag te stellen die in de OCMW-raad zal behandeld worden. Een volgende vraag zal behandeld 
worden in geheime zitting, meer bepaald een vraag van raadslid Mingels in verband met de kosten en 
baten van een vonnis omdat het te nauw identificeerbaar is met één persoon en enkel maar gaat om 
één persoon. Dus daarom zal de behandeling in geheime zitting gebeuren.
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