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Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 29 juni 2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 32 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadzitting.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 29 juni 2020 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-van-29-juni-2020) van 29 juni 2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren inrichten zuidelijk deel Donkoeverpark door Regionaal Landschap
Schelde Durme

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet), en inzonderheid artikels
2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale;
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 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29/06/2020 betreffende de verwerving van het
perceel 2de afdeling, sectie B, nr. 1129f/deel;
 Overwegende dat de oeverzone van het Donkmeer, gelegen tussen Festivalhal en politiekantoor,
tot op heden geen nieuwe invulling verkreeg in navolging van het gemeentelijk RUP Donk en de
daarbij voorziene ontwikkeling voor het aan te leggen Donkoeverpark;
 Overwegende dat de realisatie van dit zuidelijk deel van het Donkoeverpark essentieel is om een
kwalitatief ruimtelijk geheel te bekomen met het bestaande deel van het park;
 Overwegende dat geopteerd wordt om deze zone in te richten als een speelse groenzone;
 Overwegende dat geopteerd wordt om de inrichting en realisatie toe te vertrouwen aan de
intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Schelde Durme (afgekort RLSD);
 Overwegende dat het ontwerpen en begeleiden van deze opdracht past binnen de doelstellingen
van de intergemeentelijke vereniging en dat RLSD bereid is om dit project te begeleiden, dit zowel
wat de ontwerpopdracht betreft, de organisatie van de overheidsopdracht(en) en aanstelling van
de uitvoerders als het toezicht op de werken;
 Overwegende de raming van het Regionaal Landschap Schelde Durme, bijgevoegd als bijlage bij
dit besluit;
 Overwegende de raming van het Regionaal Landschap Schelde Durme, voor een bedrag van
126.500 euro waarvan 11.500 euro studiekosten en begeleiding en 115.000 euro
uitvoeringskosten, opgenomen in raming bijgevoegd als bijlage bij dit besluit;
 Overwegende het inrichtingsvoorstel gevoegd bij dit besluit;
 Overwegende dat het inrichtingsvoorstel werd voorgelegd aan de gemeentelijke jeugdraad die
tijdens een workshop suggesties konden geven bij dit plan;
 Overwegende dat de landschapsarchitecten van het Regionaal Landschap Schelde Durme de
opmerkingen en suggesties meenamen in het bijgestuurde ontwerp;
 Gelet op het voorliggende ontwerp in bijlage;
 Gelet op het feit dat hiervoor nog een subsidie kan bekomen worden in het kader van
plattelandsontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Goedkeuring te geven aan het ontwerp voor herinrichting Donkoeverpark, opgemaakt door Regionaal
landschap Schelde Durme.
ART. 2
Goedkeuring te geven aan het uitvoeren van deze inrichtingswerken met een geraamde kost van
126.500,00 euro inclusief btw, waarbij Regionaal Landschap Schelde Durme fungeert als
opdrachtgever.
ART. 3
De uitvoeringskosten ten laste te nemen tot het geraamde bedrag. De betaling zal gebeuren met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 2220000/034000-DONK.Donkoever.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Goedkeuren bestek, raming en plaatsingsprocedure Ruimtelijke studie Berlare Dorp

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
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 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 euro niet) en artikel 57;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimtelijke studie Berlare Dorp ” een bestek met
nr. 2020/17 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
* Vast gedeelte: Opmaak visie gemeentelijk patrimonium: Deze visie dient te worden opgemaakt
op basis van conditiemeting van de gemeentelijke gebouwen volgens methode NEN2767.
(Geraamd op: 12.396,69 euro exclusief btw of 15.000,00 euro inclusief 21% btw)
(Dienstverleningsplaats: Dorp(B), 9290 Berlare)
* Vast gedeelte: Opmaak ruimtelijke visie (Geraamd op : 16.528,92 euro exclusief btw of
20.000,00 euro inclusief 21% btw) (Dienstverleningsplaats : Dorp(B), 9290 Berlare)
* Voorwaardelijk gedeelte: Opmaak Ruimtelljk Uitvoeringsplan: Dit voorwaardelijk gedeelte dient
binnen het jaar na toezegging van de specifieke deelopdracht worden opgeleverd. (Geraamd op :
13.223,14 euro exclusief btw of 16.000,00 euro inclusief 21% btw) (Dienstverleningsplaats :
Dorp(B), 9290 Berlare)
* Voorwaardelijk gedeelte: Opmaak meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk patrimonium
(Geraamd op: 7.438,01 euro exclusief btw of 9.000,00 euro inclusief 21% btw)
(Dienstverleningsplaats: Dorp(B), 9290 Berlare)
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 49.586,78 euro exclusief btw
of 60.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2140000/074201-PATRIMONIUM VT.-Masterplan (actieplan AP9) (actie A9);
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de motivatie van de onthoudingen door de fracties Sp.a/Groen, CD&V en
Gemeentebelangen: zij vinden dat inspraak van de GECORO en andere adviesraden nodig was
vóór de opmaak van het bestek. Ze vinden de toekomstvisie onduidelijk;
 Gehoord de antwoorden van burgemeester Gabriëls en schepen Van Driessche dat de raadsleden
en gebruikers tijdens het hele proces zullen betrokken worden; dat het net de bedoeling is een
toekomstvisie te ontwikkelen.
BESLUIT:

14 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben, Verdonck Wim)
8 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Van Hee Jan)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/17 en de raming voor de opdracht
“Ruimtelijke studie Berlare Dorp ”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 49.586,78 euro exclusief btw of
60.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2140000/074201-PATRIMONIUM VT.-Masterplan (actieplan AP9) (actie A9).
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Logo Dender vzw: intergemeentelijke
preventiewerking

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder artikel 40;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5/04/2019 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 30/01/2009 betreffende de Logo’s, inzonderheid artikel 8;
 Gelet op het collegebesluit van 24/05/2019 waarin de intentieverklaring werd goedgekeurd tot het
organiseren van preventieve gezondheidszorg binnen de ELZ Dender;
 Gelet op de collegebesluit van 10/04/2020 waarbij beslist werd in te gaan op het voorstel van Logo
Dender vzw;
 Gelet op de collegebesluit van 31/07/2020 om principieel akkoord te gaan met de
samenwerkingsovereenkomst met Logo Dender vzw om een intergemeentelijke
gezondheidspreventiewerking op te starten;
 Overwegende dat, door de goedkeuring door de Vlaamse overheid van het besluit tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 30/01/2009 betreffende de Logo’s, lokale besturen
gebruik kunnen maken van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid
verder uit te bouwen en te versterken;
 Overwegende de voorwaarde dat, voorafgaand aan het toekennen van de subsidie, een
engagementsverklaring moet worden bezorgd aan het Agentschap Zorg & Gezondheid waaruit
blijkt dat de lokale besturen in kwestie voor de realisatie van de taken van de lokale
preventiewerkingen alle volgende engagementen opnemen voor de duur van hun legislatuur:
 instaan voor cofinanciering van personeelskosten voor de lokale preventiewerking die ten
minste even groot is als de subsidie vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale
preventiewerking;
 met die financiering en de bijkomende subsidie personeel inzetten dat beschikt over
voldoende competenties voor de lokale preventiewerking;
 het organiseren en uitvoeren van een lokaal preventief gezondheidsbeleid dat aan de andere
voorwaarden voldoet;
 jaarlijks rapporteren.
 Overwegende dat elk deelnemend lokaal bestuur een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid –
een forfait van 3.000 euro plus 0,08 euro per inwoner (hierbij worden personen met een
verhoogde tegemoetkoming dubbel gerekend). Dit bedrag wordt door de Vlaamse overheid
overgemaakt aan Logo Dender vzw. Daarnaast betaalt het lokaal bestuur een cofinanciering voor
hetzelfde bedrag aan het Logo. Het Logo beheert deze middelen in een aparte boekhouding;
 Overwegende dat voor Berlare de subsidie enerzijds en dus ook de vereiste cofinanciering
anderzijds een bedrag van 4.368 euro bedraagt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en
aangepast aan inwonersaantallen van twee jaar terug (cijfers binnenlandse zaken en voor
personen met verhoogde tegemoetkoming van het intermutualistisch agentschap IMA).

De subsidiebedragen voor de ELZ Dender voor 2020 (nog vermenigvuldigen met 0,33 voor 4
maand):
- Berlare: 4.393,10 euro
- Buggenhout: 4.310,84 euro
- Dendermonde: 7.291,95 euro
- Hamme: 5.329,92 euro
- Lebbeke: 4.779,25 euro
- Zele: 4.967,54 euro
- Totaal: 31.072,60 euro
 Overwegende dat het een optie kan zijn dat er een intergemeentelijke structuur wordt opgericht,
bestaande uit een aantal lokale besturen, die zelf de regierol in handen neemt;
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 Overwegende evenwel dat Logo Dender vzw, dat reeds instaat voor de coaching van ons lokaal
bestuur op vlak van preventieve gezondheid, verschillende vragen en signalen ontving vanuit de
lokale besturen uit haar regio. Een aantal lokale besturen stelden de vraag of de regierol voor deze
subsidie en de uitvoering van de opdrachten kan worden opgenomen door Logo Dender vzw;
 Overwegende dat Logo Dender vzw het voorstel doet om de regie, het werkgeverschap van extra
personeel, de deskundigheidsbevordering van het personeel en het beheer van werkingsmiddelen,
allemaal verbonden aan de voormelde subsidie, binnen hun organisatie op te nemen. De
intergemeentelijke preventiewerker maakt als terreinwerker in de uitvoering van zijn opdrachten
deel uit van het deelnemende lokale bestuur en geniet tevens inhoudelijk omkadering van het
Logo. Afhankelijk van de prioriteiten kan de intergemeentelijke preventiewerker ook ondersteuning
vanuit andere partnerorganisaties/terreinorganisaties CGG, Vlaams Instituut Gezond Leven, VAD ...
krijgen;
 Overwegende dat hiertoe binnen de werking van Logo Dender vzw een apart activiteitencentrum
wordt opgenomen waarbinnen de ‘gepoolde’ intergemeentelijke preventiewerking wordt
opgenomen en uitgevoerd met ook een aparte financiële verantwoording en er aldus geen
intergemeentelijk structuur meer moet worden opgericht;
 Overwegende dat de intergemeentelijke preventiewerker jaarlijks instaat voor de opmaak van een
financieel en inhoudelijk rapport dat wordt voorgelegd aan de deelnemende lokale besturen en aan
het Agentschap Zorg en Gezondheid;
 Overwegende dat de lokale besturen, ook indien Logo Dender vzw de regierol opneemt, in hun
eigen lokaal bestuur de autonomie behouden om te bepalen op welke preventieve
gezondheidsthema’s zij willen inzetten. Per lokaal bestuur wordt beslist over de thema’s, settings
en doelgroepen in het kader van preventieve gezondheid. Dat mogen dus nieuwe maar zeker ook
reeds bestaande thema’s, settings en doelgroepen zijn, ingebed in het lokale gezondheidsbeleid en
het kader van Gezonde Gemeente. Daarnaast kunnen uiteraard ook acties voorzien worden voor
alle (of een deel van) lokale besturen van de eerstelijnszone;
 Overwegende dat Logo Dender vzw, in overleg met de deelnemende lokale besturen, een
werkrooster ontwikkelt dat de tijdsinzet van de intergemeentelijke preventiewerker voor een
semester weergeeft. Deze vertrekt vanuit een jaarlijks totaalvolume aan tijdsinzet en houdt
rekening met de grootte van de bijdrage uit elk lokaal bestuur en streeft substantiële tijdsblokken
in de deelnemende lokale besturen, minimale verplaatsingsonkosten, gelegenheid tot
deskundigheidsbevordering en intervisie en een efficiënte afstemming in Logo Dender vzw met de
reguliere werking van Logo Dender vzw (in het bijzonder het teamoverleg en settingoverleg lokale
besturen) na. De uren die de intergemeentelijke preventiewerker buiten de deelnemende lokale
besturen besteedt, worden pro rata verdeeld over de lokale besturen. In geval van ziekte of verlof
van de preventiewerker, worden de niet gepresteerde uren opnieuw pro rata verdeeld;
 Overwegende dat de intergemeentelijke preventiewerker registreert welke tijd hij/zij bij de
deelnemende lokale besturen doorbrengt en aan welke activiteiten en acties;
 Overwegende dat alle lokale besturen uit ELZ Dender ook reeds de beslissing namen om de
regierol voor deze subsidie en de uitvoering van de opdrachten toe te vertrouwen aan Logo
Dender vzw;
 Overwegende dat het engagement dient te gebeuren voor de volledige legislatuur en het jaar
2025: 2020-2025;
 Overwegende aldus dat dit zeker een opportuniteit kan zijn om lokaal een ‘Health in All Policies’
verder uit te werken;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Een intergemeentelijke preventiewerking uit te werken met ingang van 1 september 2020, waarbij de
regie en het beheer door Logo Dender vzw worden opgenomen.
ART. 2
Het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst, inclusief de financiering, goed te keuren voor de
periode 2020-2025 tussen Logo Dender vzw enerzijds en de gemeenten die behoren tot de
Eerstelijnszone Dender anderzijds. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze
samenwerkingsovereenkomst gaat als bijlage bij dit besluit.
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ART. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Eerstelijnszone Dender en aan Logo Dender vzw.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren tijdelijke aanpassing van de geldende tarieven voor de inname van het
openbaar domein ambulante handel voor de periode van 1/07/2020 tot en met
31/12/2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeentelijk reglement inname openbaar domein, goedgekeurd in gemeenteraad van
20/11/2019;
 Overwegende dat ambulante handelaars met een standplaats op het openbaar domein een
belasting dienen te betalen;
 Overwegende de verminderde inkomsten van ambulante handelaars in het kader van het
coronavirus Covid-19;
 Gehoord het voorstel van raadslid Van Hee om het volledige tarief te laten vallen en dus 100%
vrijstelling te geven, wat niet wordt weerhouden en waardoor hij dit als motivatie van zijn
stemgedrag wenst opgenomen te zien.
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

21 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther,
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve,
Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim)
1 onthouding (Van Hee Jan)

ART. 1
Tijdelijk de geldende tarieven conform het gemeentelijk reglement voor de inname van het openbaar
domein aan te passen voor het uitoefenen van ambulante handel, ter ondersteuning van ambulante
handelaars en in het kader van de strijd tegen coronavirus Covid-19.
ART. 2
Een korting op het standgeld van 50% in te voeren voor alle vergunde en nog te vergunnen innames
van het openbaar domein voor het uitoefenen van ambulante handel voor de periode van 1/07/2020
tot en met 31/12/2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, evenals aan alle betrokkenen en aan de financieel directeur.
6.

Kennisnemen Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de zitting van het schepencollege van 07/08/2020;
 Overwegende het streven van administratie om de acties in het eigen meerjarenplan van
gemeente Berlare te koppelen aan dit strategisch beleidsplan om zo samen aan de bestemming
Scheldeland te werken;
 Overwegende dat dit plan zich niet enkel beperkt tot de toeristische promotie van onze gemeente
en regio. Ook andere beleidsdomeinen moeten hiertoe bijdragen zoals mobiliteit, marketing,
economie, cultuur, erfgoed, natuur, ruimte en water;
 Overwegende dat het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025 ter kennisgeving
wordt voorgelegd aan het eerstvolgend managementteam;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Neemt kennis van het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Vervangen verhinderd raadslid Roelandt in bovenlokale participaties

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de raadsbesluiten van 6/02/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgende
bovenlokale organen:
 Interlokale Vereniging Burensportdienst: plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
 NV Elk zijn huis: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
 NV Ieder zijn huis: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
 Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
 Gelet op de raadsbesluiten van 27/03/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgende
bovenlokale organen:
 Dienstverlenende vereniging Dender Durme Schelde (DDS): plaatsvervangend
vertegenwoordiger van Ruben De Backer in de algemene vergadering;
 Opdrachthoudende vereniging Verko: plaatsvervangend vertegenwoordiger van Lieve Van
Cauter in de algemene vergadering;
 Gelet op het raadsbesluit van 13/05/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgend
bovenlokaal orgaan:
 Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
 Gelet op het raadsbesluit van 29/07/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgend
bovenlokaal orgaan:
 Projectvereniging Dijk92: lid met raadgevende stem in raad van bestuur;
 Gelet op het raadsbesluit van 18/12/2019 waarin raadslid Roelandt werd verkozen in volgend
bovenlokaal orgaan:
 Projectvereniging UiTpas Dendermonde: lid met raadgevende stem in raad van bestuur;
 Gelet op het raadsbesluit van 29/06/2020 waarin de raad kennisneemt van de tijdelijke
verhindering van raadslid Roelandt;
 Overwegende dat raadslid Roelandt voor de duur van haar verhindering moet worden vervangen in
de bovenlokale organen waarin zij werd aangeduid;
 Gehoord de mondelinge voordrachten ter zitting;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Dienstverlenende vereniging Dender Durme Schelde (DDS): plaatsvervangend
vertegenwoordiger van Ruben De Backer in de algemene vergadering: Jan Van Hee.
ART. 2
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering: Jan Van Hee.
ART. 3
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
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 Interlokale Vereniging Burensportdienst: plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité: Jan Van Hee.
ART. 4
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 NV Elk zijn huis: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Jan Van
Hee.
ART. 5
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 NV Ieder zijn huis: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Jan
Van Hee.
ART. 6
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Opdrachthoudende vereniging Verko: plaatsvervangend vertegenwoordiger van Lieve Van
Cauter in de algemene vergadering: Jan Van Hee.
ART. 7
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Projectvereniging Dijk92: lid met raadgevende stem in raad van bestuur: Jan Van Hee.
ART. 8
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Projectvereniging UiTpas Dendermonde: lid met raadgevende stem in raad van bestuur: Jan
Van Hee.
ART. 9
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan in de
volgende bovenlokale organen:
 Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering: Jan Van Hee.
ART. 10
Afschrift van dit besluit wordt ter kennis overgemaakt aan de betrokken bovenlokale organen, aan de
heer Ruben De Backer, aan mevrouw Lieve Van Cauter en aan de hier aangestelde vervangers van
raadslid Roelandt.
ART. 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Wijzigen samenstelling financiële commissie (gedurende verhindering raadslid)

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het raadsbesluit van 27/03/2019 waarin raadslid Roelandt werd aangesteld als lid van de
financiële gemeenteraadscommissie voor de fractie Sp.a-Groen;
 Gelet op het raadsbesluit van 29/06/2020 waarin de raad kennisneemt van de tijdelijke
verhindering van raadslid Roelandt en zij gedurende haar verhindering in de raad wordt vervangen
door Jan Van Hee;
 Overwegende dat raadslid Roelandt voor de duur van haar verhindering in de financiële
gemeenteraadscommissie moet worden vervangen;
 Gelet op het feit dat voor de legislatuur 2019-2024 de fractie Sp.a-Groen 1 mandaat heeft in deze
commissie;
 Gelet op het feit dat elke fractie de mandaten toewijst, die haar overeenkomstig deze
berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad;
 Gelet op het ontvankelijkheidsonderzoek door de voorzitter van de ondertekende voordrachtakte;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Duidt voor de duurtijd van de verhindering van raadslid Roelandt volgende mandataris aan voor de
fractie Sp.a-Groen in de financiële gemeenteraadscommissie: Jan Van Hee.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 de heer Jan Van Hee
 de voorzitter van de financiële commissie.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid 30/06/2020
tijdelijk verbod watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal
van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten tot taak hebben te
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 30/06/2020 waarbij de burgemeester tijdelijk watercaptatie
en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op
het donkmeer verbiedt;
 Overwegende dat de burgemeester, op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van
30/06/2020, bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 30/06/2020 met betrekking tot een verbod op watercaptatie
en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het
Donkmeer.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- Vlaamse Milieumaatschappij
- de griffie van de politierechtbank;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Berlare Vennewegel

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
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 Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
14/06/2019 aan BVBA Hertecant Farma - de heer Van Cleemput Diederik, Emiel Hertecantlaan(B)
2, 9290 Berlare voor nieuwbouw handelspand met bovenliggende woning op het perceel
kadastraal gekend als Berlare 1ste afd, sectie D, nr. 0399 E8, Emiel Hertecantlaan 4, Berlare;
 Overwegende dat voor deze omgevingsvergunning een uitbreiding van het waterleidingsnet
noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 17/06/2020 met ref. 20/71/project 03_000016726
met uitvoeringsplan nr. 03_000016726_P;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet Vennewegel 5, Berlare, kadastraal gekend als Berlare
1ste afdeling, sectie D, nr. 0399 E8, goed conform het uitvoeringsplan nr. 03_000016726_P van de
Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de Watergroep,
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Poolstok cvba 4/09/2020, aanstellen
en vaststellen mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikels 40 en 41;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare lid is van Poolstok cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Alexandra Nagumanova als vertegenwoordiger
en Hilde Van der Jeugt als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
 Gelet op de uitnodiging per mail op 16/07/2020 tot de gewone algemene vergadering van Poolstok
cvba dat doorgaat op 4/09/2020;
 Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
 Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVD-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Poolstok cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024: Alexandra
Nagumanova.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in
de algemene vergadering van Poolstok cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024: Hilde Van
der Jeugt.
ART. 3
Om zich, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te hechten aan
de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van
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Poolstok cvba van 4/09/2020, zijnde:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering;
2. Uiteenzetting van het verslag van de raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2019;
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de raad van bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2019;
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019;
5. Bestemming van het resultaat;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2019;
7. Ontslagen en benoemingen;
8. Goedkeuring van de bezoldigingen:
9. Desgevallend: varia.
ART.4
stelt het mandaat van de vertegenwoordiger vast om goedkeuring te verlenen aan de punten op de
dagorde.
ART. 5
Een afschrift van dit besluit, samen met de contactgegevens van de vertegenwoordigers wordt
overgemaakt aan:
- jasmina@poolstok.be;
- Alexandra.Nagumanova@berlare.be;
- Hilde.vanderjeugt@berlare.be.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Vereniging Openbaar Groen van 3
september 2020 en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de Vereniging voor Openbaar Groen;
 Overwegende dat de gemeente per schrijven van 24/06/2020 wordt opgeroepen deel te nemen
aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 3 september 2020 om 10 uur in
Destelbergen;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebber dient vast te stellen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2018 waarbij Robby Ydens werd aangeduid als
lasthebber;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van Vereniging voor Openbaar
Groen van 3 september 2020, namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Statutaire mededelingen aan de algemene vergadering:
- Financieel verslag
- Begroting 2020
- Vaststelling van de contributie voor 2020
-Jaarslag 2019
-Wijziging samenstelling van het bestuursorgaan
3. Strategische keuzes;
4. Mondeling verslag van de algemene vergadering van 2019.
ART. 2
Draagt de lasthebbers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van Vereniging voor
Openbaar Groen van 3 september 2020 op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
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ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Vereniging voor Openbaar Groen;
- Robby Ydens.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 24/07/2020
en 5/08/2020 betreffende het verplicht dragen van een mondmasker rond het
Donkmeer en Nieuwdonk

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 waarbij de burgemeester een
mondmaskerverplichting oplegt in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 5/08/2020 dat het burgemeestersbesluit van 24/07/2020
vervangt;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Bekrachtigt de burgemeestersbesluiten van 24/07/2020 en 5/08/2020 tot het invoeren van een
mondmaskerverplichting in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren;
- de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;
- de Nievdonckse Watersportvereniging (admin@nwv-nd.be).
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 8/08/2020,
10/08/2020 en 12/08/2020 betreffende de tijdelijke sluiting provinciaal domein
Nieuwdonk

DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133;
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 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op de burgemeestersbesluiten van 8/08/2020 , 10/08/2020 en 12/08/2020 waarbij de
burgemeester beslist om bij hoogdringendheid het provinciaal domein Nieuwdonk tijdelijk te
sluiten;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Bekrachtigt de burgemeestersbesluiten van 8/08/2020, 10/08/2020 en 12/08/2020 waarbij de
burgemeester beslist om bij hoogdringendheid het provinciaal domein Nieuwdonk tijdelijk te sluiten.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren;
- de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
15.

Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 31/07/2020:
verbod op het plaatsvinden van markten en evenementen van
1 augustus tot en met 31 augustus 2020

DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 31/07/2020 waarbij de burgemeester een verbod oplegt tot
het houden van markten en evenementen tussen 1 en 31 augustus 2020;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 31/07/2020 dat het plaatsvinden van markten en
evenementen tussen 1 en 31 augustus 2020 verbiedt.
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ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren;
- de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
DRINGEND 1: Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van
24/08/2020 betreffende de opheffing van de mondmaskerplicht en verbod op
evenementen en markten
DE RAAD,
 Gelet op de melding dat de meerderheid op basis van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur
van 22/12/2017 1 agendapunt ter zitting aan de agenda wil toevoegen:
- Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 24/08/2020
betreffende de opheffing van de mondmaskerplicht en verbod op evenementen en
markten.
De raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen:
- zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7);
- wordt het agendapunt behandeld na punt 15: Bekrachtigen politiebesluiten
burgemeester bij hoogdringendheid van 24/08/2020 betreffende de opheffing van de
mondmaskerplicht en verbod op evenementen en markten;
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 24/08/2020 waarbij de burgemeester het verbod tot het
houden van markten en evenementen tussen 1 en 31 augustus 2020 opheft;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 24/08/2020 waarbij de burgemeester de mondmaskerplicht
rond het Donkmeer en provinciaal domein Nieuwdonk opheft;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT: Unaniem
ART. 1
De volgende burgemeestersbesluiten te bekrachtigen:
- burgemeestersbesluit van 24/08/2020 over het opheffen van het burgemeestersbesluit
betreffende het verplicht dragen van een mondmasker rond het Donkmeer;
- burgemeestersbesluit van 24/08/2020 over het opheffen van het burgemeestersbesluit
betreffende verbod op het plaatsvinden van markten en evenementen van 1 tot en met 31
augustus 2020.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
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-

de procureur des konings;
de sanctionerende ambtenaren;
de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren maatregelen om overlast te vermijden en de veiligheid
te verhogen in en rond de weg “Nieuwdonk” lopende van de Schelde tot het
provinciale recreatiegebied
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten tot taak hebben te
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Overwegende de afspraak tussen gemeentebestuur en provinciebestuur dat er een tweede
toegang tot het recreatiegebied Nieuwdonk zal opengesteld worden via de weg Nieuwdonk
lopende van de Schelde tot het provinciale recreatiegebied;
 Overwegende dat de belanghebbenden tevreden zijn met deze toegangsmogelijkheid, maar
ongerust zijn over de manier waarop deze beheerd zal worden;
 Overwegende dat er bij de zeilclub Nievdonckse Watersport Vereniging VZW (NWV) op de
Nieuwdonk en bij buurtbewoners er ongerustheid is over het openhouden van de tweede
doorgang van de Nieuwdonk, via de weg “Nieuwdonk” lopende van de Schelde tot het provinciale
recreatiegebied;
 Overwegende dat nu reeds af en toe overlast is in het straatje door chauffeurs die, waarschijnlijk
door verkeerde GPS-coördinaten, het straatje inrijden op weg naar het recreatiegebied en
wanneer ze niet verder kunnen, hun wagen achterlaten bij het hekken en de doorgang blokkeren.
Ook de omwonenden en de landbouwers worden hierdoor gehinderd;
 Overwegende dat de voor zeilers dit sinds kort de enige weg is om met hun boot op het domein
te raken. Er is immers een verbod om nog via de hoofdingang met de auto naar het clubgebouw
te rijden;
 Overwegende dat de staat van de andere toegang, er niet zo fantastisch bij ligt. Het struikgewas
zorgde reeds voor krassen in wagens en boten en er is geen plaats om uit te wijken. Dit zorgt bij
voertuigen met getrailerde boten voor extra complexiteit;
 Overwegende dat ook bussen met revalidatiepatiënten naar de zeilclub komen;
 Overwegende dat ook nationale wedstrijden plaats vinden op de Nieuwdonk, waarbij groot aantal
trailers terzelfdertijd het terrein moeten kunnen binnenrijden;
 Overwegende dat het semi-permanent en toezichtloos open houden van deze extra toegang de
kans op diefstal (van oa. boten) en vandalisme sterk zal verhogen;
 Overwegende dat de zeilclub een belangrijke partner is voor de bovenlokale uitstraling van onze
gemeente;
 Overwegende dat de zeilclub talrijk kinderen uit Berlare en ruime omgeving aan zeer
democratische tarieven leer zeilen en surfen;
 Overwegende het voorstel van maatregelen om de overlast te vermijden:
- Het plaatsen van extra waarschuwings- en informatieborden bij de aanvang van de
weg lopende van de Schelde tot het recreatiegebied. Deze borden bieden een
wegbeschrijving naar parkeermogelijk-heden bij het recreatiegebied.
- De informatie op GoogleMaps, Garmin en TomTom wordt gescreend en verbeteringen
worden gesuggereerd aan deze organisaties.
- Verkeersborden “verboden te parkeren en stil te staan” (E3), geldig over de hele
lengte van de straat, worden geplaatst. Zeker aan het begin en op het einde van de
weg worden deze borden geplaatst.
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De weg wordt afgesloten voor onbevoegde wagens door paaltjes of een slagboom juist
na de laatste huizen. Lokale landbouwers, leden van de zeilclub en andere
stakeholders kunnen zich makkelijk toegang verschaffen door middel van bijvoorbeeld
een cijfercode.
- Het gemeentebestuur verzorgt regelmatige snoeibeurten langs deze weg om
krasschade door overhangende takken te voorkomen, of ziet hierop toe wanneer deze
bomen op particulier terrein zouden staan.
- Het gemeentebestuur vraagt aan het provinciebestuur de nodige
veiligheidsmaatregelen te nemen om de zeilclub te beschermen tegen diefstal en
vandalisme. Concreet is dit een hekken rond de standplaats van de boten,
camerabewaking en andere veiligheidsmaatregelen.
Gelet op het Huishoudelijk Reglement van Nieuwdonk, dat werd goedgekeurd, en waarin
uitdrukkelijk staat dat auto’s verboden zijn maar dat er een uitzondering is voor de leden van de
zeilclub. De maatregel van de provincie is dus slechts tijdelijk.
Gehoord het voorstel om nogmaals met Provincie overleggen dat de zeilclub langs de hoofdingang
kan komen in plaats van veel borden te zetten in dit prachtige natuurgebied.
Gelet op de studie in het kader van Recreatiepool Donk omtrent onder andere Nieuwdonk en
waarop alle raadsleden uitgenodigd waren voor een eerste infomoment. Op 17 oktober volgt een
openbaar participatiemoment hierover. Hierin wordt de mobiliteit en signalisatie richting
Nieuwdonk meegenomen.
Gehoord het voorstel van schepen Vandersnickt dat de gemeente best budget voorziet om deze
baan op te waarderen van zodra er duidelijkheid is omtrent het openstellen van de fietsverbinding
(beslissing provincie)
Gelet op het feit dat de zeilclub een rechtstreekse overeenkomst heeft met de Provincie OostVlaanderen en dat zij hiervoor best zelf in overleg gaan.
Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag.
Gehoord het alternatieve voorstel van beslissing om akkoord te gaan over de voorgestelde artikels
1,2,5 en 6 en verder in overleg te gaan over artikel 3 en 4; dat hierover gestemd wordt.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Het plaatsen van extra waarschuwings- en informatieborden bij de aanvang van de weg lopende van
de Schelde tot het recreatiegebied. Deze borden bieden een wegbeschrijving naar parkeermogelijkheden bij het recreatiegebied.
ART. 2
De informatie op GoogleMaps, Garmin en TomTom wordt gescreend en verbeteringen worden
gesuggereerd aan deze organisaties.
ART. 3
Eerst in overleg te gaan met de provincie alvorens te overwegen dat er verkeersborden “verboden te
parkeren en stil te staan” (E3), geldig over de hele lengte van de straat, geplaatst zullen worden.
ART. 4
Eerst in overleg te gaan met de provincie alvorens de overwegen om de weg af te sluiten voor
onbevoegde wagens door paaltjes of een slagboom juist na de laatste huizen.
ART. 5
Het gemeentebestuur verzorgt regelmatige snoeibeurten langs deze weg om krasschade door
overhangende takken te voorkomen, of ziet hierop toe wanneer deze bomen op particulier terrein
zouden staan.
ART. 6
Het gemeentebestuur vraagt aan het provinciebestuur de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om
de zeilclub te beschermen tegen diefstal en vandalisme. Concreet is dit een hekken rond de
standplaats van de boten, camerabewaking en andere veiligheidsmaatregelen.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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16.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21.57 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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