GEMEENTE 1540 HERNE

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Zitting van 30 september 2009
Aanwezig :

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE
Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
COCHEZ Nestor, DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hugo, BERCKMANS Jeannine, SNOEKS Lieven,
THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris, HEREMANS Marleen,
VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Na de opening van de gemeenteraad verontschuldigt de voorzitter gemeenteraadslid
Arlette Vierendeels.
Het verslag van de vorige zitting wordt eenparig goedgekeurd.
Nadien vraagt de voorzitter de goedkeuring om volgend punt aan de agenda toe te
voegen :
*Dienst Grondgebiedszaken
De Lijn
Aankoop van een schuilhuisje type A (€1336,75)
Aankoop van 2 overdekte fietsenrekken (€3268,00)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van gunnen.
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

1. Leveren en plaatsen van binnenafwerking voor de toog van de
polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle
Goedkeuring bestek
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €16.500,00
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het feit dat de polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle uitgebreid is met een
toog waarvan de binnenafwerking nog dient uitgevoerd te worden;

1

Gelet op het feit dat dergelijk werken sneller en makkelijke kunnen uitgevoerd
worden wanneer één aannemer instaat voor het leveren en plaatsen van zowel het
roerend schrijnwerk, het onroerend schrijnwerk, de elektriciteitswerken, de
loodgieterijwerken en de schilderweken en bijgevolg al deze werken in één lot zijn
ondergebracht;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken voorzien zijn in de
gemeentebegroting 2009 onder artikel 7621/74198.
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
Gehoord het verslag van de Voorzitter

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bestek voor het leveren en plaatsen van binnenafwerking voor de toog van de
polyvalente zaal in Sint-Pieters-Kapelle wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige regelmatige
offerte indient.
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Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

2. Woonbeleid: Decreet Grond- en Pandenbeleid
Voorstel berekening aantal te realiseren sociale koopwoningen
en sociale kavels
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997-2007 goedgekeurd op 19
maart 1997 herziening goedgekeurd op 19 maart 2004 ;
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goedgekeurd op 11
mei 2004 ;
Gelet op het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, goedgekeurd op 18
maart 2009 en in werking tredend op 1 september 2009;
Overwegend dat er in de provincie Vlaams-Brabant een bijkomend sociaal
woonaanbod dient gerealiseerd te worden van 7.244 sociale huurwoningen, 3.495
sociale koopwoningen en 167 sociale kavels;
Overwegend dat de berekeningswijze van het aantal te verwezenlijken sociale
huurwoningen decretaal bepaald is en voor de gemeente Herne neerkwam op 62
bijkomende sociale huurwoningen;
Overwegende dat het sociaal objectief voor sociale koopwoningen en sociale kavels
enkel provinciaal vastgelegd is en de provincie de taak heeft een opsplitsing te
maken per gemeente;
Overwegend dat de provincie hiervoor rekening dient te houden met het advies van
het woonoverleg;
Overwegende dat de berekeningswijze voor het aantal sociale kavels en het aantal
sociale koopwoningen gesteund op het aantal huishoudens binnen de gemeente in
verhouding met het totaal aantal huishoudens in de provincie Vlaams-Brabant voor
de gemeente Herne resulteert tot volgende cijfers: 0,9 sociale kavels en 19,9 sociale
koopwoningen
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Rekening houdend dat door de ruimtelijke beperkingen opgelegd door het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen en het structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant deze
cijfers voor een landelijke
gemeente als Herne reeds zwaar zijn om te realiseren.
Rekening houdend dat het schepencollege in de zitting van 9 september 2009 de
provincie Vlaams-Brabant geadviseerd heeft de volgende verdeling van sociale
koopwoningen en –kavels binnen haar grondgebied aan te houden:
- 20 sociale koopwoningen
- 1 sociale kavel.
Gehoord het verslag van de voorzitter.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad van Herne adviseert de provincie Vlaams-Brabant om de door het
college geformuleerde aantallen inzake sociale koopwoningen en sociale kavels
zijnde
- 20 sociale koopwoningen
- 1 sociale kavel.
aan te houden
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan
- Provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3000 Leuven
- Woonwinkel Pajottenland, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden
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3. Leveren en plaatsen van een noodladder aan het OCMWgebouw
Goedkeuring bestek
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €8.500,00
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gewestelijke Brandweer van Lennik waarbij gesteld wordt
dat rekening houdend met het feit dat in het OCMW-gebouw slechts één traphall
aanwezig is het aangewezen is een externe noodladder bij te plaatsen;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken zullen voorzien worden bij
begrotingswijziging nr.4 in de gemeentebegroting 2009;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
Gehoord het verslag van de Voorzitter

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bestek voor het leveren en plaatsen van een noodladder aan het OCWMgebouw wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Overwegende dat voor deze aankoop een bedrag van €8500,00 zal voorzien worden
bij begrotingswijziging nr.4/2009;
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Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige regelmatige
offerte indient.
Artikel 5 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

4. Leveren en plaatsen van overkappingen op drie
begraafplaatsen
Goedkeuring bestek
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het feit dat de gemeentelijke begraafplaatsen thans nog niet voorzien zijn
van een afdak en/of schuilhuisje;
Gelet op het feit dat dergelijke constructie aangewezen zijn om bij slechte
weersomstandigheden te kunnen schuilen;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken voorzien zijn in de
gemeentebegroting 2009
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
Gehoord het verslag van de Voorzitter

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1 :
Het bestek met bijhorend offerteformulier voor het leveren en plaatsen van
overkappingen op de diverse gemeentelijke begraafplaatsen wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige regelmatige
offerte indient.
Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Ontwerp
Definitieve goedkeuring
Gelet op artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 28 en artikel 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht;
Gelet op het decreet op de ruimtelijke ordening van 18/05/1999 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 01/07/2009 houdende de definitieve
goedkeuring van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
Gelet op het feit dat de gemeenteraadsbeslissing dd. 01/07/2009, evenals de nodige
bijlagen, aan de bevoegde diensten werden overgemaakt;
Gelet op het feit dat de dienst ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant
verwijzing maakt naar art. 2.1.16 §6 van de Vlaamse Codex RO waarin bepaald
wordt dat de GECORO alle adviezen, bezwaren en opmerkingen bundelt en
coördineert en binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek een
gemotiveerd advies uitbrengt bij de gemeenteraad. Dit advies bevat eveneens het
advies van de deputatie.
Gelet op het advies van de GECORO dd. 29 mei 2009 enkel rekening houdt met de
tijdens het openbaar onderzoek binnengekomen bezwaren, opmerkingen en
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adviezen en dus niet met het advies van de deputatie dat pas ontvangen werd na
sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet op het advies van de GECORO dd. 17 september 2009 waarin het advies van
de deputatie werd besproken;
Gelet het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan – versie juni, geen tegenstrijdigheden
bevat met het advies van de GECORO dd. 17 september 2009;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15/07/2005;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Definitieve goedkeuring wordt gegeven aan het voorgelegde ontwerp Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan Herne (versie juni) zoals het werd opgemaakt door het
studiebureau Arcadis-VDS gevestigd te 9450 Haaltert, Bruulstraat 35.
Artikel 2 :
Het College van burgemeester en schepenen de opdracht te geven dit ontwerp over
te maken aan de bevoegde instanties.

6. Mobiliteit
Tonnagebeperking in de Kapellestraat, Liezebeekwijk,
Kartuizerstraat en Oud-klooster (3,5ton, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en De Lijn)
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de mobiliteitsbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Overheid, dienst mobiliteit;
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Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende de hinder dit zwaar vrachtverkeer veroorzaakt ter hoogte van de
versmalde doorgang ter hoogte van de school in de Kapellestraat;
Overwegende dat de Kapellestraat zicht bevindt op een traject van de
vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ .
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en schepenen om een
tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en
ververvoersmaatschappij ‘De Lijn’;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er zal een tonnagebeperking, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en De Lijn, van
3,5 ton ingevoerd worden in de Kapellestraat en bijgevolg ook in de Kartuizerstraat,
Liezebeekwijk en Oud-Klooster.
Artikel 2 :
Volgende signalisatie zal worden geplaatst:
- Kruispunt Kapellestraat / N255 Ninoofsesteenweg: verkeersbord C21 met
vermelding 3,5 ton en onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn.
- Kruispunt Kapellestraat / Scheibeekstraat-Leenstraat-Ekkelenbergstraat:
verkeersbord C21 met vermelding 3,5 ton en onderbord uitgezonderd
plaatselijk verkeer en De Lijn.
- Kruispunt Kartuizerstraat / Aerebeekstraat: verkeersbord D21 met vermelding
3,5 ton en onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Artikel 3 :
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 4 :
Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
en aan het Vredegerecht van Herne.
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7. Aankoop van een poort voor de loods in de Kapellestraat
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen
Raming : €6.600,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op het feit dat huidige poort aan de loods in zeer slechte staat is;
Gelet op het feit dat de loods hierdoor niet goed kan worden afgesloten;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 721/723-53;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Schepen voor Openbare Werken, Marc Bombaert

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van poort voor de loods in de Kapellestraat,
rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal
deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening bij begrotingswijziging 2 in de
buitengewone begroting onder artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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8. Snelheidsregimes
Uniformisering
Goedkeuring
De gemeenteraad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en wegmarkeringen
worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief Vlaamse Overheid MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de beoogde reglementering betrekking heeft op de openbare
gemeentewegen die onder het beheer vallen van de gemeentelijke overheid;
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Herne de bestaande
bebouwde kommen (F1 – F3) worden behouden, namelijk:
• Bebouwde kom Herne vervat tussen Aerebeekstraat nr 3, Hekstraat ter hoogte
van elektriciteitscabine, Lindestraat nr 63, Grotestraat nr 35, Edingsesteenweg
tussen nummer 16A en de Hernebosstraat, Rendries ter hoogte van de
Stationsstraat, Breemstraat nrs 21-24, Hogekeerstraat nr 1, Imbeekstraat nr 13,
Scherpstraat ter hoogte van de gemeentegrens, Ninoofsesteenweg nr. 27,
Kapellestraat nr 69, Lorengstraat ter hoogte van het kruispunt met Scherpstraat;
• Bebouwde kom aansluitend bij het Edingen vervat tussen spooroverweg
Edingsesteenweg, Gainestraat ter hoogte van Brandweerkazerne en
gemeentegrens met Edingen;
• Bebouwde kom in Kokejane vervat tussen Van Cauwenberghelaan nr 16A,
Steenweg op Asse nr. 79, rond punt te Kokejane, Romeinse Baan nr 2., Steenweg
op Asse nr 26B.
• Bebouwde kom in Herfelingen vervat tussen Steenweg op Asse nrs 130 en 245A ,
Molenstraat nr 4B., Kamstraat nr 14, Mollestraat 80 meter voor nr 1A,
Mottenbergstraat ter hoogte van kruispunt met Steenweg op Asse.
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• Bebouwde kom in Sint-Pieters-Kapelle vervat tussen Brikstraat tegenover nr 25,
Lookaitse nr.2, Markstraat nr 32, Manhovestraat nr 14A, Driekapellestraat nr 10,
Geraardsbergsestraat nr 84.
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Herne de bestaande
schoolzones met snelheidsbeperking tot 30 km/uur (F4a – A23 – F4b) worden
behouden, namelijk:
• Schoolzone Grotestraat, vervat tussen huisnummers 16 en 33
• Schoolzone Kapellestraat, vervat tussen huisnummers 35 en 6
• Schoolzone Waardestraat, vervat tussen huisnummers tegenover 15A en 18
• Schoolzone Driekapellenstraat, vervat tussen Driekapellenstraat 2 en
Geraardsbergsestraat 4-26
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Herne de bestaande
schoolzones met variabele snelheidsbeperking tot 30 km/uur (F4a-LED-bord – A23 –
F4b) worden behouden, namelijk:
• Schoolzone Edingsesteenweg, vervat tussen huisnummers 3 en tegenover
huisnummer 12
• Schoolzone Stationsstraat, vervat tussen tegenover huisnummer 31 en
huisnummer 24
• Schoolzone Steenweg op Asse, vervat tussen huisnummers 156 en 225.
Overwegende
dat
de
hierna
vermelde
woonwijken
reeds
bij
gemeenteraadsbeslissing dd. 23 april 2008 zijn ondergracht in een zone 30,
namelijk:
• Groene Boom,
• Hernekouter;
• Liezebeekwijk;
• Lorengdreef.
Overwegende dat ter hoogte van het kruispunt Scheibeekstraat-LeenstraatEkkelenbergstraat-Kapellestraat de bestaande snelheidsbeperking 50km/u worden
behouden overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing dd. 23 april 2008.
Overwegende dat er buiten de centra en de gewestwegen weinig goede fiets- en
voetpaden zijn waardoor er een sterke interactie bestaat tussen voertuigenverkeer
en de zwakke weggebruikers;
Overwegende dat uit ongevalanalyse blijkt dat onaangepaste snelheid zeer dikwijls
als ongevalsoorzaak wordt aangeduid en dat de ernst van de gevolgen toeneemt
naarmate de snelheid hoger is;
Overwegende dat het voor de weggebruikers als verwarrend wordt ervaren om met
verschillende en afwisselende snelheidsregimes te worden geconfronteerd en dat het
daarenboven onlogisch is om op een smallere en minder goed uitgeruste weg een
hoger snelheidsregime te hanteren dan op een bredere en beter uitgeruste wegen,
zoals de gewestwegen binnen de gemeente waar een maximumsnelheid van 70
km/uur geldt;
Overwegende dat het artikel 65.5 van de wegcode de mogelijkheid biedt zonale
snelheidsbeperkingen in te voeren;
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Overwegende dat het invoeren van snelheidszones logischer en duidelijker is voor
de weggebruikers dan de steeds wisselende regimes die daarenboven na elk
kruispunt dienen te worden herhaald;
Overwegende dat de maatregel tot het invoeren van zones met snelheidsbeperking
tot 30 en 50 km/uur worden getroffen in het belang van de veiligheid van de
weggebruikers;
Overwegende dat de invoering en de harmonisering van snelheidszones zal worden
gerealiseerd op het volledige grondgebied van de politiezone Pajottenland,
bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van dd. ...;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid door
het verkeersbord C43 - 70 km/uur ter hoogte van de volgende grotere gemeentelijke
verbindingswegen:
• Scheibeekstraat vanaf het kruispunt met de Ninoofsesteenweg tot zijstraat
Scheibeekstraat
• Ekkelenbergstraat vanaf het kruispunt met de Processiestraat tot aan de
Barakkenbergstraat
• Barakkenbergstraat
• Terlindenstraat
• Mollestraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met Heikruis
• Lindestraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de Van
Cauwenberghelaan
• Van Cauwenberghelaan vanaf het kruispunt met de Lindestraat tot aan de
bebouwde kom in Kokejane.
• Geraardsbergsestraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de
Geraardsbergsesteenweg
• Markstraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de gemeentegrens met
Edingen
• Rendries vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de
Geraardsbergsesteenweg;
• Brikstraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de
Geraardsbergsesteenweg;
Artikel 2
Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid door
het verkeersbord C43 - 50 km/uur ter hoogte van de volgende wegen:
• Keystraat
• Mottenbergstraat
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Artikel 3
Zones met snelheidsbeperking tot 50 km/u, waarvan begin en einde worden
aangeduid met het verkeersbord C43 (50km/uur) met een zonale draagwijdte worden
ingevoerd op de volgend wegen:
Zone 1:
Gebied tussen de gemeentegrens met Gooik, N285 Steenweg op Asse, bebouwde
kom Herfelingen, Barakkenbergstraat en Ekkelenbergstraat.
Zone 2:
Gebied tussen de Ekkelenbergstraat, Barakkenbergstraat, N285 Steenweg op Asse,
bebouwde kom Kokejane, Van Cauwenberghelaan, Lindestraat en de bebouwde
kom van Herne.
Zone 3:
Gebied tussen de bebouwde kom Herne, Lindestraat, Van Cauwenberghelaan,
bebouwde kom Kokejane, N285 Steenweg op Asse, gemeentegrens met Edingen,
bebouwde kom aansluitend bij Edingen, N255 Edingsesteenweg.
Zone 4:
Gebied tussen de Bebouwde kom van Herne, N255 Edingsesteenweg, N495
Geraardsbergsesteenweg en Rendries.
Zone 5:
Gebied
tussen
de
bebouwde
kom
Geraardsbergsesteenweg, N269 Breemstraat.

van

Herne,

Rendries,

N495

Zone 6:
Gebied tussen gemeentegrens met Galmaarden, de bebouwde kom van Herne,
N269 Breemstraat, N495 Geraardsbergsesteenweg
Zone 7:
Gebied tussen N495 Geraardsbergsesteenweg, bebouwde kom aansluitend bij
Edingen, gemeentegrens met Edingen, Markstraat, Brikstraat
Zone 8:
Gebied tussen gemeentegrens met Galmaarden, N495 Geraardsbergsesteenweg,
Geraardsbergsestraat,
bebouwde
kom
Sint-Pieters-Kapelle,
Markstraat,
gemeentegrens met Edingen, gemeentegrens met Bever.
Zone 9:
Gebied tussen gemeentegrens met Edingen, N285 Steenweg op Asse, bebouwde
kom Kokejane.
Zone 10:
Gebied tussen
Terlindenstraat.

gemeentegrens

met

Pepingen,
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N285 Steenweg

op

Asse,

Zone 11:
Gebied tussen gemeentegrens met Pepingen, Terlindenstraat, N285 Steenweg op
Asse, Mollestraat.
Artikel 4:
Dit reglement vervangt alle voorgaande genomen besluiten en reglementen die
betrekking hebben op eerder genoemde straten of straatgedeelten inzake
snelheidsregimes
Artikel 5:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.

9. Restauratiewerken aan de Beschermde Dekenale Kerk SintPetrus en Paulus – Fase 2
Aanstellen veiligheidscoördinator verwezenlijking
Goedkeuren bestek en wijze van gunnen
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Overwegende dat voor de restauratiewerken aan de Beschermde Dekenale kerk
Sint-Petrus en Paulus – fase 2 door Dirk Van Mechelen, Viceminister-president van
de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening op 15 mei 2009 een premie werd verleend aan het Gemeentebestuur van
Herne voor de uitvoering van de in rubriek vermelde werken;
Overwegende dat de aanbesteding voor de in rubriek vermelde werken lopende is en
de opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden op 15 oktober 2009;
Overwegende dat voor de uitvoering van dergelijke werken de aanstelling dient de
gebeuren van een veiligheidscoördinator verwezenlijking.
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Gehoord het verslag van de Voorzitter,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bestek voor de aanstelling van een ontwerper ‘verwezenlijking’ wordt
goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die het hoogste puntenaantal scoort.
Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

10.

Mobiliteit
Aanpassingswerken in de Waardestraat, ter hoogte van
de schoolomgeving
Aanvullend politiereglement

Gelet op het advies van de Lokale Politie Pajottenland;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de mobiliteitsbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Overheid, dienst mobiliteit;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat de afbakening van parkeervakken zal bijdragen tot een veiligere
verkeersituatie;
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Overwegende dat door het creëren van een doorgang, ten behoeve van de
voetgangers, tussen de geparkeerde wagens (aan de overzijde van de straat) en het
weiland, de voetgangers zich veiliger naar het zebrapad kunnen begeven;
Overwegende dat een voetpad minstens 1,5 meter breed dient te zijn maar wegens
plaatsgebrek dit hier niet kan worden aangehouden;
Overwegende dat door het inrichten van een kiss-en ride zone de kinderen vlotter en
sneller door de ouders kunnen worden afgezet;
Overwegende dat door het plaatsen van antiparkeerpalen langs de zijde van de
school verhinderd wordt dat langs deze zijde nog voertuigen kunnen parkeren,
Overwegende dat door het plaatsen van beugels ter hoogte van het zebrapad de
zwakke weggebruikers beter afgeschermd worden;
Overwegende dat door het kiezen voor octopus-beugels en octopusantiparkeerpalen de schoolomgeving in het straatbeeld duidelijker en herkenbaarder
zal worden;
Overwegende dat het hierbij gevoegde plan reeds werd besproken met het
betrokken schoolbestuur en door hen gunstig werd geadviseerd;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Ter hoogte van de school in de Waardestraat wordt de signalisatie, wegmarkeringen,
beugels (octopus) en antiparkeerpalen (octopus) geplaatst zoals weergegeven op
het bijgevoegde plan.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
en aan het Vredegerecht van Herne.
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11.

Mobiliteit
Ontwerp van aanvullend verkeersreglement
Invoeren van een snelheidsbeperking van 70km/uur op
N285 – Steenweg op Asse
Goedkeuring

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief Vlaamse Overheid MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de N285 (Steenweg op Asse) sinds 1 januari 2009 is overgeheveld
van de provincie naar het Vlaams Gewest;
Overwegende dat de snelheid op alle wegen van het Vlaams-Gewest, gelegen op
het grondgebied van de politiezone Pajottenland, is afgebouwd van 90 km/uur naar
70 km/uur;
Overwegende dat er op de N285 (Steenweg op Asse), gelegen op het grondgebied
van de gemeenten Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, wordt gestreefd naar een
uniforme snelheidslimiet van 70 km/uur buiten de bebouwde kommen en de
schoolzones;
Overwegende dat de opgelegde snelheidslimiet van 70 km/uur aansluit op het reeds
van toepassing zijnde snelheidsregime op het grondgebied van de gemeenten Asse
en Ternat;
Overwegende dat op de doortocht van de N285 in Herne de bebouwde kommen
behouden blijven op de gedeelten vervat tussen de kilometerpalen 20.070 en 20.600
(Herfelingen) en tussen de kilometerpalen 24.350 en 25.200 (Kokejane). Binnen de
bebouwde kom van Herfelingen blijft de bestaande schoolzone met variabele
snelheidsbeperking tot 30 km/uur eveneens behouden.
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Overwegende dat uit ongevalanalyses blijkt dat onaangepaste snelheid zeer dikwijls
als ongevalsoorzaak wordt aangeduid en dat de ernst van de gevolgen toeneemt
naarmate de snelheid hoger is;
Gehoord het verslag van de Voorzitter,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Op de N285 wordt een snelheidsbeperking van 70km/uur ingevoerd in de volgende
delen:
- Vanaf de gemeentegrens met Gooik tot aan kilometerpaal 20.070;
- Vanaf kilometerpaal 20.600 tot kilometerpaal 24.350;
- Vanaf kilometerpaal 25.200 tot aan de gemeentegrens met Edingen.
Deze snelheidsbeperking wordt aangegeven met de nodige verkeersborden C4370km/uur.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
en aan het Vredegerecht van Herne. Gelet het een gewestweg betreft dient de
Vlaamse overheid afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid dit aanvullend
reglement door de Vlaamse Minister van Openbare Werken te laten goedkeuren.

12.

Sporthal De Hernekouter
Aankoop van een net achter de goal
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen
Raming : €7.300,00(incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking

Gelet op het feit dat de omwonenden van het voetbalveld De Hernekouter klagen
over overvliegende ballen;
Overwegende dat dit kan vermeden worden door een net te plaatsen;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
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Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 764-2/721/51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Schepen voor Sport, Lieven Vandenneucker;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een net achter de goal aan de sporthal De
Hernekouter, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en
die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

KERKFABRIEKEN
13.
Kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus te Herne, Sint-Pieter
te Sint-Pieters-Kapelle, Sint-Niklaas te Herfelingen en OLV
Kokejane te Kokejane
Jaarrekeningen 2008
Advies
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekeningen 2008 van de
kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus, Sint-Niklaas, Sint-Pieter en OLV Kokejane.
Hieronder vindt u desbetreffend een overzicht :
* Kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus
1. Beschikbare gelden
2. Voorlopig exploitatieresultaat op 31/12/2008
3. Voorlopig investeringsresultaat op 31/12/2008
4. Voorlopig resultaat op 31/12/2008
5. Te verantwoorden verschil
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65.263,22
67.599,04
-2335,82
65263,22
0,00

* Kerkfabriek Sint-Pieter
1. Beschikbare gelden
2. Voorlopig exploitatieresultaat op 31/12/2008
3. Voorlopig investeringsresultaat op 31/12/2008
4. Voorlopig resultaat op 31/12/2008
5. Te verantwoorden verschil

45.532,12
45.532,12
0,00
45.532,12
0,00

* Kerkfabriek OLV Kokejane
1. Beschikbare gelden
2. Voorlopig exploitatieresultaat op 31/12/2008
3. Voorlopig investeringsresultaat op 31/12/2008
4. Voorlopig resultaat op 31/12/2008
5. Te verantwoorden verschil

22.915,58
21.653,60
1.261,98
22.915,58
0,00

Kerkfabriek Sint-Niklaas
1. Beschikbare gelden
2. Voorlopig exploitatieresultaat op 31/12/2008
3. Voorlopig investeringsresultaat op 31/12/2008
4. Voorlopig resultaat op 31/12/2008
5. Te verantwoorden verschil

821,55
-1.378,18
2.199,73
821,55
0,00

CULTUUR
14.
Aankoop van een standbeeld “champetter” –
deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen.
Raming : €15.500,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op het feit dat de cultuurraad een wedstrijd “champetter” uitgeschreven heeft;
Overwegende dat deze wedstrijd kaderde in een project rond dorpsverfraaiing;
Gelet op de beslissingen van de juryvergaderingen dd. 14 februari 2009;
Overwegende dat het standbeeld “champetter” van Christa Alaert de prijs gewonnen
heeft;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 930-725-60;
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Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Devriese Marie-Louise, Schepen voor Cultuur;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een standbeeld “champetter” voor het
dorpsplein te Sint-Pieters, rekening houdend met de technische fiche waarvan
sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

VARIA
15.

Aankoop van een transpallet voor het containerpark
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen.
Raming : €400,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht

Overwegende het feit dat voor het containerpark van Herne een transpallet dient
aangekocht te worden
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 421/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Schepen voor Openbare Werken, Marc Bombaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een transpallet voor het containerpark van
Herne, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die
integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

16.
Aankoop van tafels en stoelen voor de Polyvalente
Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen.
Raming : €18.500 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Overwegende het feit dat de feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle gerenoveerd wordt;
Overwegende het voorstel van het Schepencollege om nieuwe tafels en stoelen te
plaatsen in de Polyvalente Feestzaal;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 762-1/741/98;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop tafels en stoelen voor de Polyvalente Feestzaal te
Sint-Pieters-Kapelle, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake
hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
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Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

17.
Aankoop van 4 frigo’s en bierkoeler voor de Polyvalente
Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen.
Raming : €3600,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Overwegende het feit dat de toog in Sint-Pieters-Kapelle gerenoveerd wordt;
Overwegende dat in deze toog een nieuwe koelinstallatie dient geplaatst te worden;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 762-1/741/98;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van 4 frigo’s en bierkoeler voor de Polyvalente
Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle, rekening houdend met de technische fiche
waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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18.

Grieppandemie (Mexicaanse griep)
Bijzonder Nood- en Interventieplan
Oprichting Lokaal ZorgMeldPunt (LZMP)

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming,
inzonderheid artikel 2 en artikel 2ter, ingevoegd bij wet van 28 maart 2003;
Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening;
Gelet op de wet van 8 december 1993 tot bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan
voor de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie en –situaties die een
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet dat in het kader van het Belgisch plan in geval van grieppandemie iedere
gemeente moet voorzien in de oprichting van een LZMP (Lokaal ZorgMeldPunt);
Gelet dat voor de gemeenten Bever, Herne en Galmaarden een gezamenlijk LZMP
opgericht is in het Baljuwhuis van Galmaarden;
Gelet op het ontwerp van het Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP) versie 9
september 2009, zoals aangepast aan de opmerkingen van de gemeentelijke
veiligheidscel van 26 augustus 2009;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :
Het Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) van de gemeente Herne wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. :
Een afschrift van dit besluit zal te samen met een exemplaar van het BNIP worden
verspreid onder de leden van veiligheidscel, de ocmw-voorzitter, de burgemeester,
de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de provinciale dienst
noodplanning.
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AANVULLING VAN DE DAGORDE

* De Lijn
Aankoop van een schuilhuisje type A (€1.336,75)
Aankoop van 2 overdekte fietsenrekken (€3268,00)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Gelet op het advies van de dienst Grondgebiedszaken tot de aankoop van een
schuilhuisje voor de bushalte Tankhove en overdekte fietsenrekken aan de bushaltes
Heldenplein en Kokejane;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikels 422/744/51 en 425/744/51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester,Poelaert Kris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een schuilhuisje en twee overdekte
fietsenrekken, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor
en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 060/997/51.
Artikel 3 :
De opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
De aankoop wordt geraamd op €4.604,75 (incl. BTW).
Artikel 5 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

I.O. De gemeentesecretaris

Namens de Gemeenteraad,
De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT
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