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Verslag gemeenteraadszitting op 16/10/2019 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, D. De Poortere, B. Ryckewaert, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden; 
 
J. Duchi, korpschef; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.; 

 

Verontschuldigd:  H. Dierendonck, schepen; 
 
C. Niville, S. Van den Bossche, raadsleden; 

 

 

  

Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
 
Na het openen van de vergadering wordt de heer Luc Cicou gehuldigd als laureaat van het Carnegie 
Hero Fund. De burgemeester overhandigt hem het bijhorende diploma. Mevrouw Karin Schevernels 
(laureaat van de arbeid) is verontschuldigd om haar diploma in ontvangst te nemen.  

 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan gemeenteraad - kennisgeving 

Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van: 

- De waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 09/06/1999, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 13 ivm aanvullend verordening tot vaststelling van 

parkeerplaats voor autobus in de Lombardsijdelaan. Dit besluit wordt opgeheven bij 

collegebesluit dd. 27/08/2019 (21). 

- De waarnemend algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de 

notulen van de gemeenteraad van de zitting van 28/08/2014, naast de titel en beginaanhef 

van agendapunt met nummer 11 ivm gemeentelijk basisonderwijs – schoolreglement 
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gemeentescholen (incl. infobrochures). Dit besluit wordt opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 

dd. 12/09/2019 (9).  

 

2. Verslag gemeenteraadszitting dd. 12/09/2019 - goedkeuring 

De voorzitter merkt op dat bij agendapunt 18 van het verslag in verband met het pensioen van de 
korpschef de zin waarbij gemeld wordt dat de korpschef de zitting verlaat zal geschrapt worden omdat 
de korpschef niet aanwezig was voor de volledige duur van zitting. 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van F. Annys, M. Declerck en G. Galle die zich onthouden. 

Stemming: 19 stemmen voor, 3 onthoudingen 

3. Lokale politie - vacantverklaring 1 HINP wachtofficier- goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451; 

Gelet op art. 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone 
Middelkerke vastlegt; 

Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden 
van de lokale politie;  

Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 

Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater; 

Gelet op de personeelsformatie van de politiezone, zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
21/06/2011 (5); 

Overwegende dat HINP Steve Delanghe in uitvoering van de mobiliteit 2019/01 op 01/09/2019 mutatie 
heeft gemaakt naar PZ Westkust; 

Overwegende dat zijn plaats bijgevolg vacant is binnen de organisatie;  

Overwegende dat voor de selectie wordt geopteerd een gesprek met de selectiecommissie te houden;  

Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaatsen of tot herroeping door de 
gemeenteraad;  

Om deze redenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

De plaats van HINP wachtofficer vacant te verklaren.  

Artikel 2:  
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Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie, 
waarvan de leden als volgt worden bepaald:  

Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier. 

Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graad van HINP. 

 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Kerkfabrieken - wijziging meerjarenplan Sint Willibrordus Middelkerke 2014-2019 - 

goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende wijziging van het meerjarenplan van de 
kerkfabriek Sint Willibrordus (Middelkerke) voor de periode 2014– 2019; 

Gezien artikel 43 van voornoemd decreet; 

Gezien het bedrag van de toelage reeds werd vastgelegd in het verleden door de gemeente en dat 
deze wijziging bijgevolg reeds budgettair verwerkt werd in de gemeentelijke financiën; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 

met uitzondering van A. Goethaels en R. De Lille die zich onthouden. 

Beslist:  

Artikel 1:  

De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Middelkerke wordt goedgekeurd 
volgens de gegevens opgenomen in onderstaand overzicht. 

Jaar 2019 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

 Voor 
wijziging 

Na wijziging Voor wijziging Na wijziging 

Sint Willibrordus Middelkerke 0 0 10.000 231.563,75 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken, het Bisdom Brugge 
en de provinciegouverneur. 

 

Stemming: 20 stemmen voor, 2 onthoudingen 

5. Kerkfabrieken - meerjarenplannen 2020-2025 - goedkeuring 
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De voorzitter merkt op dat bij agendapunten 5 en 6 er een materiële vergissing is gebeurd bij de naam 
van kerkfabriek Slijpe. In plaats van Onze-Lieve-Vrouw Slijpe (OLV Slijpe) moet dit worden St. Niklaas 
Slijpe. Dit zal in de definitieve notulen aangepast worden. 

 

Raadslid F. Annys merkt op dat er voor de meeste kerken geen investeringstoelage voorzien is en 
vraagt wat de plannen zijn met de kerken. De burgemeester reageert dat pastoor Luc De Baene op 
pensioen gaat en dat er nog 1 pastoor zal overblijven in Middelkerke. Die heeft besloten om nog in 3 
deelgemeenten (nl.: Middelkerke, Westende en Lombardsijde) erediensten te organiseren. 
Investeringen die vermeld staan zijn onder andere de verbouwing aan de Sint Willibrorduskerk te 
Middelkerke en de restauratie van een stuk van de pastorie te Middelkerke. De burgemeester haalt 
verder aan dat de kerk van Sint-Pieters-Kapelle ontwijd werd. Verdere toekomstplannen voor de 
kerken zullen bekeken worden met het kerkbestuur. De burgemeester vermeldt dat hij een goede 
verstandhouding heeft met de pastoor.   

Raadslid F. Annys haalt aan dat er vanuit het hinterland vragen zijn om bijvoorbeeld nog een jaarmis 
te kunnen organiseren ter nagedachtenis van een overleden persoon en vraagt of de burgemeester 
hierin kan tussenkomen om dit mogelijk te maken. Hierop reageert de burgemeester met de vraag of 
dit wel de moeite waard is om te voorzien, gezien o.a. de hoge kosten voor onderhoud van de 
gebouwen. 

Raadslid M. Declerck vraagt zich af waarom er zoveel geld voorzien wordt voor exploitatie. De 
burgemeester antwoordt hierop dat dit geld is voor onderhoudswerken aan de kerken aan de binnen- 
en buitenzijde zoals ook bijvoorbeeld het kuisen van de ramen van de kerk van Leffinge (wat jaarlijks 
€ 17.000 kost).  

Raadslid F. Spaey merkt op dat de exploitatietoelagen in de eerste jaren lager zijn dan in de latere 
jaren en dat deze jaarlijks omhoog gaan. De burgemeester antwoordt hierop dat dit gaat om cijfers 
van een meerjarenplanning en dat dit de cijfers zijn die gevraagd worden door de kerkfabrieken. 

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien het advies van het Bisdom Brugge betreffende deze meerjarenplannen; 

Gezien de samenvattende overzichtstabel; 

Gezien de voorziene gemeentelijke financiële bijdragen binnen de perken blijven van hetgeen werd 
afgesproken tijdens de onderhandelingen met het Centraal Kerkbestuur; 

Overwegende dat de investeringstoelage voor de kerkfabriek Sint Willibrordus Middelkerke van 
€ 100.000 in 2021 en € 100.000 in 2022 verband houdt met de restauratie van de pastorie in 
Middelkerke centrum; 

Overwegende dat deze werken in overleg zullen gebeuren met het gemeentebestuur, waarbij het de 
intentie is om onder andere een gedeelte van de werken te laten uitvoeren door gemeentepersoneel 
om de kosten te drukken. Bijgevolg zal de toelage in de praktijk lager zijn; 

Gezien artikel 43 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke, B. Vandekerckhove, 
A. Goethaels en R. De Lille die zich onthouden 
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Beslist:  

Artikel 1:  

Goedkeuring wordt verleend aan de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente en ingediend via het Centraal Kerkbestuur. 

De meerjarenplannen worden goedgekeurd volgens de gegevens opgenomen in onderstaand 
overzicht. 

Jaar 2020 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 46.128,15 155.000 

OLV Bezoeking Lombardsijde 11.328,66 - 

St. Laurentius Westende 48.613,43 - 

OLV Leffinge 47.066,93 90.000 

OLV Mannekensvere 17.974,70 - 

OLV Schore 51.161,97 - 

St. Niklaas Slijpe 68.762,18 - 

St. Gulielmus Wilskerke 5.329,04 - 

 

Jaar 2021 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 75.641,00 100.000,00 

OLV Bezoeking Lombardsijde 59.444,98 - 

St. Laurentius Westende 92.419,19 - 

OLV Leffinge 56.874,19 - 

OLV Mannekensvere 27.769,50 - 

OLV Schore 54.090,00 - 

St. Niklaas Slijpe 71.699,40 - 

St. Gulielmus Wilskerke 26.089,29 - 

 

Jaar 2022 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 77.345,42 450.000 

OLV Bezoeking Lombardsijde 60.664,60 - 

St. Laurentius Westende 94.327,65 - 

OLV Leffinge 58.171,63 - 

OLV Mannekensvere 28.324,89 - 
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OLV Schore 54.713,00 - 

St. Niklaas Slijpe 71.908,94 - 

St. Gulielmus Wilskerke 26.611,07 - 

 

Jaar 2023 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 79.083,94 - 

OLV Bezoeking Lombardsijde 61.908,78 - 

St. Laurentius Westende 96.274,28 - 

OLV Leffinge 57.387,81 - 

OLV Mannekensvere 28.891,39 - 

OLV Schore 55.279,00 - 

St. Niklaas Slijpe 39.802,13 - 

St. Gulielmus Wilskerke 27.143,27 - 

 

Jaar 2024 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 80.857,21 - 

OLV Bezoeking Lombardsijde 63.177,85 - 

St. Laurentius Westende 98.259,81 - 

OLV Leffinge 58.737,68 - 

OLV Mannekensvere 29.469,22 - 

OLV Schore 55.830,00 - 

St. Niklaas Slijpe 40.866,40 - 

St. Gulielmus Wilskerke 27.686,16 - 

 

Jaar 2025 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

St. Willibrordus Middelkerke 82.665,94 - 

OLV Bezoeking Lombardsijde 64.472,39 - 

St. Laurentius Westende 100.285,09 - 

OLV Leffinge 60.114,54 - 

OLV Mannekensvere 30.058,61 - 

OLV Schore 56.373,00 - 
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St. Niklaas Slijpe 41.962,14 - 

St. Gulielmus Wilskerke 28.239,89 - 

 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 

 

Stemming: 14 stemmen voor, 8 onthoudingen 

6. Kerkfabrieken - budgetten 2020 - aktename 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

Gezien inzonderheid de regeling in verband met het financiële beheer; 

Gezien artikel 45 en volgende van voornoemd decreet i.v.m. de budgetten; 

Gezien de via het Centraal Kerkbestuur ingediende budgetten 2020 van de kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente; 

Gezien de gemeentelijke bijdrage in de budgetten binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen 
in de goedgekeurde meerjarenplannen; 

Gezien artikel 48 § 1 van voornoemd decreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Neemt akte: 

Artikel 1: 

Van de budgetten 2020 van onderstaande kerkfabrieken: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringen 

OLV Bezoeking Lombardsijde 11.328,66 0 

OLV Leffinge 47.066,93 90.000,00 

OLV Mannekensvere 17.974,70 0 

OLV Schore 51.161,97 0 

St. Niklaas Slijpe 68.762,18 0 

St. Gulielmus Wilskerke 5.329,04 0 

St. Willibrordus Middelkerke 46.128,15 155.000,00 

St. Laurentius Westende 48.613,43 0 

 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit aan het Centraal Kerkbestuur, de betrokken kerkfabrieken en het Bisdom 
Brugge. 
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7. TMVW ov - voordracht 1 lid regionaal adviescomité domeindiensten IMWV 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (33) houdende de voordracht van Chris 
Niville als vertegenwoordiger regionaal adviescomité domeindiensten IMWV van TMVW ov; 

Overwegende dat de heer Chris Niville ontslag heeft genomen als vertegenwoordiger en dat hij 
bijgevolg dient vervangen te worden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Vangenechten Ronny 16 1 

Er zijn 5 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Ronny Vangenechten °02/06/1954, raadslid, Dorpsstraat 132, 8432 Middelkerke wordt voorgedragen 
als vertegenwoordiger regionaal adviescomité domeindiensten IMWV van TMVW ov ter vervanging 
van de heer Chris Niville. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

8. Efin nv - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (37) houdende de aanduiding van Leen 
Verstraete als effectief vertegenwoordiger en Hans Vanheste als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
in de algemene vergaderingen van Efin; 

Overwegende dat de heer Hans Vanheste vervangen zal worden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Efin; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

Dedecker Jean-Marie 15 1 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 
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Jean-Marie Dedecker, °13/06/1952, burgemeester, Wateringstraat 4, 8433 Middelkerke wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Efin ter 
vervanging van de heer Hans Vanheste. 

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

 

9. TMVW ov - voordracht 1 lid adviescomité secundaire diensten 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 34, 41 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (34) houdende de voordracht van Sandra 
Van den Bossche als lid adviescomité secundaire diensten TMVW ov; 

Overwegende dat mevrouw Sandra Van den Bossche ontslag heeft genomen als vertegenwoordiger 
en dat zij bijgevolg dient vervangen te worden; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en voornaam Ja Neen 

De Poortere Dirk 15 1 

Er zijn 6 blanco stembiljetten en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

Dirk De Poortere, °08/02/1953; raadslid, Hendrik Conscienceplein 8, 8431 Middelkerke wordt 
voorgedragen als vertegenwoordiger adviescomité secundaire diensten  TMVW ov ter vervanging van 
mevrouw Sandra Van den Bossche.  

Artikel 2: 

Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van 
de gemeenteraad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de 
vertegenwoordiger. 

10. Infrax west - algemene vergadering dd. 09/12/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west; 

Gezien de gemeente bij brief van 11/09/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Infrax west op 09/12/2019 om 18 uur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 427 en 432; 
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Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019(26) waarbij: 

 Raadslid Lieve Landuyt werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

 Raadslid Chris Niville werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die 
zich onthouden 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de  buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 09/12/2019 om 18u (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden). 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 :  

Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Infrax West. 

Artikel 3: 

Goedkeuring te hechten aan de toetreding van de gemeente Pittem tot de opdrachthoudende 
vereniging Infrax West voor de activiteit riolering. 

Artikel 4: 

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

Artikel 5: 

Afschrift van deze beslissing aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: 16 stemmen voor, 6 onthoudingen 

11. IMWV - algemene vergadering dd. 05/11/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

Raadslid F. Annys vraagt of bij een ontbinding van IMWV de vergoeding voor de aandelen uitgekeerd 
zal worden aan de gemeente en vraagt ook of er dan een nieuwe inbreng moet gaan naar TMVW. 
Hierop antwoord de voorzitter dat hij geen idee heeft.  

Raadslid F. Annys vraagt ook of het een goede keuze is om uit te stappen. Hierop reageert de 
voorzitter bevestigend. 

 

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV; 

Gezien de gemeente bij brief van 11/09/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IMWV op 05/11/2019 om 11 uur; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 427 en 432; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019(29) waarbij: 

 Raadslid Hans Vanheste werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 
voor de volledige duur van de legislatuur; 

 Raadslid Leen Verstraete werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de  algemene vergadering van IMWV op 05/11/2019 om 11 uur. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 : 

Afschrift van deze beslissing aan IMWV en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

12. Efin nv - algemene vergadering dd. 12/12/2019 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en 

standpuntbepaling  

De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen; 

Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Efin nv; 

Gezien de gemeente bij brief van 12/09/2019 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Efin nv op 12/12/2019 om 17u.30; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 427 en 432; 

Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering; 

Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen; 

Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten; 

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 14/02/2019 (37) waarbij: 

- Raadslid Leen Verstraete werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor 
de volledige duur van de legislatuur; 

- Raadslid Hans Vanheste werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur; 

Gezien het besluit van heden houdende de aanduiding van burgemeester J.M. Dedecker als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente ipv Hans Vanheste; 
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Gezien het voorstel om de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om de volgende 
vragen te stellen tijdens de rondvraag (deel 2, punt 14 van de agenda van de Algemene Vergadering 
van 12 december 2019): 

- Waarom acht de Raad van Bestuur van Efin NV het opportuun dat Efin NV d.m.v. haar 

participatie in Aspiravi Holding een samenwerkingsverband aangaat met het beruchte Elicio 

voor de realisatie van diverse windmolenprojecten in het Vlaamse landschap?   

 

Overwegende dat Elicio, het vroegere Electrawinds, als filiaal van Nethys in mei 2019 onder 

verdachte omstandigheden werd verkocht aan een privaat bedrijf van Stéphane Moreau, 

Publifin topman en nota bene gedelegeerd bestuurder van de verkopende vennootschap 

Nethys. . Overwegende dat Electrawinds-Elicio haar verbintenissen ten aanzien van de 

investeerders van de coöperatieve Groenkracht cvba niet nakwam. Overwegende dat Elicio 

en Nethys de operationele zuil vormen van Enodia, de schuilnaam van het vroegere Publifin, 

waarrond in 2017 een zitpenningenschandaal uitbrak waarbij lokale politici in totaal voor 

miljoenen euro’s aan zitpenningen hadden ontvangen voor vergaderingen die nooit plaats 

hadden gevonden. Een schandaal dat uiteindelijk tot de val van de Waalse regering leidde. 

Gezien de nieuwe Waalse regering schoon schip wenst te maken en de verkooptransacties 

van de verschillende filialen van Nethys, waaronder de verkoop van Elicio aan het privaat 

bedrijf van Moreau op 6 oktober 2019 teniet heeft gedaan. Elicio blijft bijgevolg een onderdeel 

uitmaken van de restvennootschappen van Publifin en blijft tot op vandaag opgezadeld met de 

riante schuldenberg van het Electrawinds-avontuur. Het gemeentebestuur van Middelkerke 

stelt zich de vraag of het wenselijk is dat Efin en bij uitbreiding Aspiravi als gezonde en 

vooraanstaande Vlaamse energiebedrijven samenwerkingsverbanden aangaan met dergelijke 

dubieuze en verlieslatende publieke ondernemingen. Het gemeentebestuur Middelkerke 

vraagt de directeur van Efin NV, Stephan Claerhout, die tevens lid is van de raden van 

bestuur van de verschillende vennootschapen van Aspiravi Holding erop aan te dringen dat 

Aspiravi met onmiddellijke ingang alle samenwerkingsverbanden met het dubieuze en 

verlieslatende Elicio stopzet. Deze vraag zal ook herhaald worden door onze gemeentelijke 

vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Efin.   

- Is de Algemene Vergadering zich bewust van de impact die de vooropgestelde 

windmolenprojecten van Aspiravi op ons Vlaamse landschap zal hebben?  

 

Overwegende dat Aspiravi in verschillende gemeenten langs lijninfrastructuren zoals de E40 

vergunningsprocedures opstart om sterk geconcentreerde windmolenparken in te richten met 

tientallen turbines die een tiphoogte tot 200 meter hebben. Overwegende dat Aspiravi hierbij 

op geen enkele wijze rekening houdt met de landschappelijke waarde van de omgeving en de 

economische en toeristische belangen die hiermee samengaan. Overwegende dat de 

gemeenteraden van Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke zich d.m.v. een standpuntbepaling 

tegen de projecten van Aspiravi met een dergelijke concentratie van hoge windturbines verzet, 

gezien deze projecten een aanslag vormen op het unieke open landschap van de kustpolders. 

Het gemeentebestuur van Middelkerke stelt zich de vraag of het gewenst is dat Efin en 

Aspiravi die beiden voor 100% het maatschappelijk kapitaal van lokale besturen 

vertegenwoordigen een energiebeleid voeren dat haaks staat op de diverse lokale belangen 

van deelnemende gemeentebesturen. Het gemeentebestuur van Middelkerke verzoekt de 

directeur van Efin NV, Stephan Claerhout, die tevens lid is van de raden van bestuur van de 

verschillende vennootschappen van Aspiravi Holding erop aan te dringen dat Aspiravi zich 

schikt naar de belangen van de lokale besturen en de realisatieplannen voor geconcentreerde 
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windmolenparken langs lijninfrastructuur opbergt. Grootschalige windmolenprojecten horen 

volgens het gemeentebestuur van Middelkerke en verschillende andere lokale besturen niet 

thuis in de schaarse open ruimte van het Vlaamse landschap, maar in industriegebied of op 

zee.  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke, B. Vandekerckhove, en 
R. De Lille die zich onthouden. 

B E S L I S T :  

Artikel 1 :  

Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in 
de buitengewone algemene vergadering van Efin nv op 12/12/2019 om 17u.30. 

Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan 
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten. 

Artikel 2 :  

De vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger wordt door de gemeenteraad 

gemandateerd om de volgende vragen te stellen tijdens de rondvraag (deel 2, punt 14 van de agenda 

van de Algemene Vergadering van 12 december 2019).  

- Waarom acht de Raad van Bestuur van Efin NV het opportuun dat Efin NV d.m.v. haar 

participatie in Aspiravi Holding een samenwerkingsverband aangaat met het beruchte Elicio 

voor de realisatie van diverse windmolenprojecten in het Vlaamse landschap?   

 

Overwegende dat Elicio, het vroegere Electrawinds, als filiaal van Nethys in mei 2019 onder 

verdachte omstandigheden werd verkocht aan een privaat bedrijf van Stéphane Moreau, 

Publifin topman en nota bene gedelegeerd bestuurder van de verkopende vennootschap 

Nethys. . Overwegende dat Electrawinds-Elicio haar verbintenissen ten aanzien van de 

investeerders van de coöperatieve Groenkracht cvba niet nakwam. Overwegende dat Elicio 

en Nethys de operationele zuil vormen van Enodia, de schuilnaam van het vroegere Publifin, 

waarrond in 2017 een zitpenningenschandaal uitbrak waarbij lokale politici in totaal voor 

miljoenen euro’s aan zitpenningen hadden ontvangen voor vergaderingen die nooit plaats 

hadden gevonden. Een schandaal dat uiteindelijk tot de val van de Waalse regering leidde. 

Gezien de nieuwe Waalse regering schoon schip wenst te maken en de verkooptransacties 

van de verschillende filialen van Nethys, waaronder de verkoop van Elicio aan het privaat 

bedrijf van Moreau op 6 oktober 2019 teniet heeft gedaan. Elicio blijft bijgevolg een onderdeel 

uitmaken van de restvennootschappen van Publifin en blijft tot op vandaag opgezadeld met de 

riante schuldenberg van het Electrawinds-avontuur. Het gemeentebestuur van Middelkerke 

stelt zich de vraag of het wenselijk is dat Efin en bij uitbreiding Aspiravi als gezonde en 

vooraanstaande Vlaamse energiebedrijven samenwerkingsverbanden aangaan met dergelijke 

dubieuze en verlieslatende publieke ondernemingen. Het gemeentebestuur Middelkerke 

vraagt de directeur van Efin NV, Stephan Claerhout, die tevens lid is van de raden van 

bestuur van de verschillende vennootschapen van Aspiravi Holding erop aan te dringen dat 

Aspiravi met onmiddellijke ingang alle samenwerkingsverbanden met het dubieuze en 

verlieslatende Elicio stopzet. Deze vraag zal ook herhaald worden door onze gemeentelijke 

vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Efin.   
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- Is de Algemene Vergadering zich bewust van de impact die de vooropgestelde 

windmolenprojecten van Aspiravi op ons Vlaamse landschap zal hebben?  

 

Overwegende dat Aspiravi in verschillende gemeenten langs lijninfrastructuren zoals de E40 

vergunningsprocedures opstart om sterk geconcentreerde windmolenparken in te richten met 

tientallen turbines die een tiphoogte tot 200 meter hebben. Overwegende dat Aspiravi hierbij 

op geen enkele wijze rekening houdt met de landschappelijke waarde van de omgeving en de 

economische en toeristische belangen die hiermee samengaan. Overwegende dat de 

gemeenteraden van Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke zich d.m.v. een standpuntbepaling 

tegen de projecten van Aspiravi met een dergelijke concentratie van hoge windturbines verzet, 

gezien deze projecten een aanslag vormen op het unieke open landschap van de kustpolders. 

Het gemeentebestuur van Middelkerke stelt zich de vraag of het gewenst is dat Efin en 

Aspiravi die beiden voor 100% het maatschappelijk kapitaal van lokale besturen 

vertegenwoordigen een energiebeleid voeren dat haaks staat op de diverse lokale belangen 

van deelnemende gemeentebesturen. Het gemeentebestuur van Middelkerke verzoekt de 

directeur van Efin NV, Stephan Claerhout, die tevens lid is van de raden van bestuur van de 

verschillende vennootschappen van Aspiravi Holding erop aan te dringen dat Aspiravi zich 

schikt naar de belangen van de lokale besturen en de realisatieplannen voor geconcentreerde 

windmolenparken langs lijninfrastructuur opbergt. Grootschalige windmolenprojecten horen 

volgens het gemeentebestuur van Middelkerke en verschillende andere lokale besturen niet 

thuis in de schaarse open ruimte van het Vlaamse landschap, maar in industriegebied of op 

zee.  

Artikel 3 : 

Afschrift van deze beslissing aan nv Efin en de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Stemming: 15 stemmen voor, 7 onthoudingen 

13. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Middelkerke in de 

hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2020 - goedkeuring  

Raadslid F. Spaey vraagt of het personeel zijn job zal kunnen behouden en vraagt wat er hier blijft van 
materiaal. De burgemeester bevestigt dat al het materiaal dat hier zit ook hier blijft. Er zal een 
boedelbeschrijving plaatsvinden.  

Raadslid M. Declerck vraagt wat er met de ambulance zal gebeuren. De burgemeester reageert dat 
deze zal blijven. De burgemeester heeft vergaderd met de burgemeesters van de 4 gemeenten 
samen. Het is de bedoeling dat de ambulance blijft zoals het is. 

Raadslid M. Declerck merkt op dat de burgemeester het in de pers ook had over de politiezone. Wat 
hiermee? 

De burgemeester reageert dat het de bedoeling is om een veiligheidszone op te richten met de 4 
gemeente samen (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke). Het is niet de bedoeling om 
samen te smelten of te fusioneren, maar enkel om samen te werken.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Middelkerke dd. 14/10/2014 (14) houdende de instap in 
de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten; 
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Gelet op de bespreking van de ontwerpbegroting 2020 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 
op de Zoneraad van 23 september 2019; 

Overwegende dat het uitgaande van de autonomie van de gemeente aangewezen is dat de gemeente 
zich akkoord verklaart met de gemeentelijke werkingsbijdrage die in de begroting 2020 van de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen ingeschreven zal worden; 

Gezien de ontwerpbegroting 2020 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, ontvangen op 25 
september 2019 (via mail); 

Overwegende dat het benodigde budget voor de financiering van deze uitgave ten bedrage van 
 € 1.050.335 voorzien zal worden op budgetsleutel 04100/6494003 van het exploitatiebudget 2020; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het aandeel van de gemeente Middelkerke in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen vast te stellen op € 1.050.335 (budgetsleutel 04100/6494003 van het 
exploitatiebudget 2020). 

Artikel 2:  

Afschrift van dit besluit over te maken aan de voorzitter van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 1 
West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan dienst financiën. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

14. Aankoop culturele PMD-vuilnisbakken voor plaatsing op strand -  overruling door het 

schepencollege van een weigering van visum - kennisname 

Raadslid J. Töpke merkt op dat de som van de factuur niet klopt (de som van de eenheidsprijzen is 
niet gelijk aan de totaalsom van de factuur) en vraagt of het mogelijk is om een nieuwe factuur te 
vragen aan de firma Delrue. Het betreft een verschil van € 30. 

De voorzitter reageert hierop dat dit wellicht een materiële vergissing zal zijn en dat hij geen nieuwe 
factuur zal laten opvragen aan de firma Delrue voor een verschil van € 30. De arbeidstijd en -kost van 
een ambtenaar om dit te vragen is niet in verhouding met het bedrag van € 30 en is absurd. De 
voorzitter zal hiervoor geen ambtenaar in het werk steken.  

Raadslid J. Töpke haalt nog aan dat dit in principe niet kan.  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien de dienst boekhouding van het gemeentebestuur een factuur ontving met factuurdatum 
05/07/2019 van Rik Delrue i.v.m. PMD-afvalbakken voor plaatsing op het strand (bedrag: € 28.096,00 
incl. btw); 

Overwegende dat aan de technische afdeling uitleg werd gevraagd over deze factuur; 

Gelet op onderstaande uitleg: 

Gelet dat er op 1 maart en 14 maart 2019 werd samengezeten met de dienst milieu en cultuur, 
de schepen van cultuur en kunstenaar Rik Delrue i.v.m. een kunstwerk voor op het strand. Na 
verloop van tijd kwam het voorstel om dit te combineren met een vuilnisbak om zo het 
sorteren te bevorderen. Met de sorteereilanden van Fostplus (bestaat uit één PMD-bak en één 
restafvalbak) merkte de dienst milieu veel meer foute fractie dan bij de huis-aan-huis ophaling 
van PMD. De sorteereilanden van Fostplus vallen niet zo op, het kunstwerk daarentegen 
moest in het oog springen om zo het sorteren nog meer te bevorderen. De dienst cultuur 
vroeg om dit item mee te nemen in de budgetwijziging. De dienst milieu diende een 
subsidiedossier (projectfiche halve euro Middelkerke) in op 3 april 2019 bij OVAM. Tot nu toe 
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is er nog geen nieuws over de goedkeuring van de subsidie. Er zijn bijkomende voorwaarden 
i.v.m. communicatie en evaluatie gesteld en deze worden gevolgd en opgevolgd. Er was de 
wens om het kunstwerk nog voor de zomer op het strand te krijgen om geen jaar te verliezen. 
Begin maart werd een raming ontvangen. Het budget werd goedgekeurd met de eerste 
budgetwijziging in 2019. In het eerstvolgende college werd geen notule gemaakt. Dit was 
tijdens het bevallingsverlof van de milieuambtenaar. Na de goedkeuring in het college kon dit 
pas besteld worden en dit is niet gebeurd. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14/02/2019 houdende vaststelling van opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 

Overwegende dat deze uitgave onder dagelijks bestuur valt en bijgevolg een bevoegdheid is van het 
schepencollege; 

Gezien voor deze uitgave budget werd gevraagd op de budgetwijzing van mei 2019 onder beleidsitem 
07010 /AR 2700 000/; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes; 

Gezien volgens artikel 42§1.1°d) i) van de wet van 17/06/2016 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging (mededinging ontbreekt omwille van het 
vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke 
prestatie); 

Gezien volgens artikel 42§1.1°a) van de wet van 17/06/2016 deze opdracht kon geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gezien volgens art. 124 van het KB van 18 april 2017 en art. 92 van de wet op de 
overheidsopdrachten de algemene uitvoeringsregels niet toepasselijk zijn op opdrachten waarvan het 

bedrag (excl. BTW)  € 30.000; 

Overwegende dat de financieel directeur weigert om visum te geven in dit dossier; 

Gelet op de motivering van deze weigering: 

Als financieel directeur kan ik voor dit dossier geen visum verlenen gezien de wetgeving niet werd 
nageleefd en de voorgeschreven procedures en richtlijnen binnen de organisatie niet werden gevolgd: 

- Er dient een visum gevraagd te worden vóórdat de financiële verbintenis wordt aangegaan. 

- Er is geen collegebesluit genomen waarbij deze aankoop vooraf werd goedgekeurd. 

- Voor de aankoop wordt verwezen naar artikel 42§1.1°d) i) van de wet op de 
overheidsopdrachten (mededinging ontbreekt omwille van het vervaardigen of verwerven van 
een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie).  Is in dit 
aankoopdossier sprake van het vervaardigen of verwerven van een ‘uniek’ ‘kunstwerk’? 

Gelet op artikel 267 van het decreet lokaal bestuur houdende de procedure in geval van weigering van 
het visum door de financieel directeur : 



 

 
16/10/2019 

 

 
 

 

Artikel 267  

Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een voorgenomen 
verbintenis, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid 
viseren. In dat geval brengt het college van burgemeester en schepenen de gemotiveerde 
beslissing van de financieel directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de 
gemeenteraad. 

De verbintenis kan pas worden aangegaan nadat de gemeenteraad heeft kunnen 
kennisnemen van die beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

… 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen als volgt heeft gerepliceerd op de 
visumweigering van de financieel directeur: 

1) Het betreft wel degelijk een kunstwerk met uniek concept en uitvoering waarbij kunst 
gecombineerd wordt met het aspect bewustmaking en afvalsortering. Het uniek concept en 
uitvoering zijn eigen aan de kunstenaar. Bijgevolg is voormelde bepaling van de wet op 
overheidsopdrachten wel degelijk van toepassing. 

2) Het niet tijdig aanvragen van het visum en het niet tijdig nemen van een passend 
collegebesluit is het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarbij het tijdelijk 
afwezig zijn van de milieuambtenaar wegens bevallingsverlof een centraal element is. 
Blijkbaar zijn de interne afspraken onvoldoende gecommuniceerd zodanig dat passende 
acties (na budgetwijziging) in papieren vorm (visum en notule) achterwege zijn gebleven ten 
voordele van het realiseren van het kunstwerk vóór de voorziene einddatum. Binnen de 
technische afdeling werden intussen de nodige afspraken gemaakt om soortgelijke 
misverstanden in de toekomst te vermijden. Bijgevolg is voorliggende regularisatie opportuun 
en kadert het volledig binnen de gemaakte afspraken en budgettaire ruimte. 

Gelet op de overruling van de weigering van visum door het schepencollege op 03/09/2019 (47) voor 
de goedkeuring van de uitgevoerde werken (PMD-vuilnisbakken) door Rik Delrue ten bedrage van € 
28.096,00 (incl. BTW); 

Bijgevolg; 

Neemt kennis:  

Van de overruling van de weigering van visum door het schepencollege op 03/09/2019 (47) voor de 
goedkeuring van de uitgevoerde werken (zgn. culturele PMD-vuilnisbakken) door Rik Delrue ten 
bedrage van € 28.096,00 (incl. BTW). 

 

15. Vervangen poort loods Leffinge naar aanleiding van aanrijding - toepassing artikel 269 van 

het decreet lokaal bestuur - goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat op 16 mei 2019 een vrachtwagen met uitgeschoven kraan bij het binnenrijden van 
de loods te Leffinge ernstige schade toebracht aan de poort en een stuk van het dak; 

Gezien de brandweer diende tussen te komen om het dak te stutten; 

Overwegende dat een stuk van het dak diende te worden hersteld, maar dat dit omzichtig diende te 
gebeuren door de aanwezigheid van asbest; 

Gezien de poort onherstelbaar werd vernield; 
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Overwegende dat er dus een nieuwe poort dient te worden voorzien zodat de loods opnieuw kan 
worden afgesloten; 

Gezien de kostprijs van een nieuwe poort geraamd wordt op € 6.000 (BTW incl.) 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes; 

Gezien volgens artikel 42§1.1°a) van de wet van 17/06/2016 deze opdracht kan geschieden bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Gezien er een prijsvraag werd uitgevoerd door de gemeentelijke werkhuizen bij 3 kandidaat-
inschrijvers met volgend resultaat : 

Barbier Oostende € 5.862,45 (BTW incl.) 
Assa Abbloy  € 6.400,90 (BTW incl.) 
Montre & Laga  € 5.871,85 (BTW incl.) 

Overwegende dat voorgesteld wordt om deze opdracht te gunnen aan de firma Barbier uit Oostende 
omdat zij de voordeligste offerte indienden, maar dat er momenteel geen budget voorzien is voor 
dergelijke buitengewone herstellingen; 

Gezien voor dwingende en onvoorziene uitgaven echter een beroep kan worden gedaan op artikel 
269 van het decreet lokaal bestuur : “de gemeenteraad kan zonder de nodige kredieteen over de 
uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde 
dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt”; 

Gelet op het voorafgaand advies van de financieel directeur dd. 11/09/2019 waarbij positief advies 
gegeven wordt m.b.t. toepassing van art. 269 in dit dossier; 

Overwegende dat de gemeenteraad in voorkomend geval tot onmiddellijke uitvoering kan beslissen en 
dat de nodige budgetten vervolgens worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging; 

Gezien opdracht werd gegeven aan de rekendienst om de nodige budgetten hiervoor te voorzien; 

Overwegende dat er geen visum kan worden gegeven door de financieel beheerder in deze 
uitzonderingsgevallen; 

Beslist : 

Artikel 1 : 

Akkoord te gaan met het vervangen van de poort van de loods te Leffinge voor een bedrag van 
€ 5.862,45 (BTW incl.) door de firma Barbier, Nieuwpoortsesteenweg 521 te 8400 uit Oostende. 

Artikel 2: 

Deze opdracht te laten uitvoeren door toepassing van artikel 269 van het decreet lokaal bestuur 
(uitgave wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden waarvoor geen budget voorhanden is). 

Artikel 3: 
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De rekendienst te vragen om de nodige budgetten te voorzien tijdens de opmaak van de 
eerstvolgende budgetwijziging. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

16. Aankoop nieuwe huisvuilwagen - goedkeuring beschrijving en raming alsook vaststelling 

voorwaarden en wijze van gunnen 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Overwegende dat de reinigingsdienst het ophalen van restafval gedeeltelijk nog zelf uitvoert; 

Gezien er nood is aan een nieuwe kleine huisvuilwagen die wendbaar genoeg is om te manoeuvreren 
in de kleine straten tijdens het toeristisch seizoen; 

Overwegende dat de kostprijs hiervan geraamd wordt op € 240.000 (BTW incl.); 

Overwegende dat budget voor deze aankoop voorzien is onder beleidsitem/algemeen 
rekeningnummer 01193/2430000 (actie 4.1.3.2.); 

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten; 

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gezien alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste 
dag voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes; 

Gelet op het bestek; 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur de open procedure in mededinging dient te stellen 
door middel van aankondiging van de opdracht, gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen; 

Gelet op de toepasselijke regels i.v.m. de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van leveringen; 

Gezien het visum van de financieel directeur niet noodzakelijk is; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de beschrijving voor de aankoop van een kleine huisvuilwagen voor een 
geraamd bedrag van € 240.000 (BTW incl.), alsook met de voorwaarden en wijze van gunnen (open 
procedure) voor deze opdracht en over te gaan tot publicatie in het bulletin der aanbestedingen. 

Artikel 2: 

De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten vastgelegd worden als volgt:  

Beleidsitem / AR 01193/2430000 

Actie / overig beleid Actie 4.1.3.2. 

Beschikbaar krediet Voldoende 

Bedrag van de raming € 240.000 (BTW incl.) 

Artikel 3: 
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Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokken diensten en het dossier na publicatie voor 
te leggen aan het schepencollege voor gunning. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

17. Standpunt i.v.m. windmolenprojecten op grondgebied Middelkerke - goedkeuring 

De voorzitter licht toe waarom de meerderheid zo gekant is tegen dit project. Hij heeft het onder 
andere over de hoogte van de pilonen, de afstand van de pilonen bij bestaande woningen en de 
slagschaduw. Mensen uit de buurt hebben geïnvesteerd in onroerend goed. Als de windmolens er 
komen zullen zij failliet gaan. De voorzitter is akkoord dat er iets moet gebeuren voor het milieu, maar 
is niet akkoord met dit project. De voorzitter meldt dat ze er alles zullen aan doen om zich hiertegen te 
verzetten. De voorzitter haalt onder meer te term ‘ecoterrorisme’ aan.  

De burgemeester licht toe dat hij kwaad is omdat Efin NV het opportuun acht om d.m.v. haar 
participatie in Aspiravi Holding een samenwerkingsverband aan te gaan met Elicio voor de realisatie 
van diverse windmolenprojecten. Hij vermeldt dat Elicio, het vroegere Electrawinds, als filiaal van 
Nethys in mei 2019 onder verdachte omstandigheden werd verkocht aan een privaat bedrijf van 
Stéphane Moreau, Publifin topman en nota bene gedelegeerd bestuurder van de verkopende 
vennootschap Nethys en dat Electrawinds-Elicio haar verbintenissen ten aanzien van de investeerders 
van de coöperatieve Groenkracht cvba niet nakwam. De burgemeester zal Efin NV verzoeken dat 
Aspiravi zich schikt naar de belangen van de lokale besturen en de realisatieplannen voor 
geconcentreerde windmolenparken langs lijninfrastructuur opbergt. 

De burgemeester licht verder nog toe dat de gemeente uit Efin NV zal stappen als dit project doorgaat.   

De burgemeester vermeldt dat hij binnenkort een afspraak heeft met de minister van energie en dit 
windmolenproject zal bespreken.  

Raadslid F. Annys licht toe dat hij veel mensen aan de deur gehad heeft die zeer bezorgd zijn over dit 
project en dat zijn fractie zal meestemmen over dit punt. Het raadslid wil ook benadrukken dat zij niet 
tegen alternatieve energie zijn. Ze zijn principieel niet tegen windenergie, maar wel tegen dit project.   

Raadslid F. Annys vraagt ook naar het standpunt van de gemeente over windmolens in het algemeen, 
nl. ook naar kleine windmolens. De burgemeester reageert hierop dat er momenteel niets komt zolang 
het niet zeker is wat er komt. Groot of klein.  

De voorzitter T. Dedecker haalt aan dat hij in Zevekote een bezoek gebracht heeft aan kleine 
windmolens. Hij merkt op dat dit houten wieken heeft en geen lawaai maakt.  

Raadslid A. Goethaels vraagt naar het standpunt van Belgocontrol over dit project. De voorzitter 
antwoordt dat Skeyes, het vroegere Belgocontrol, hier tegen is. De voorzitter vermeldt dat er zelfs 
wetgeving hieromtrent bestaat die zegt dat het verboden is binnen een straal van 15 km van 
radarinstallaties.  

Raadslid R. De Lille wilde bij het begin van de bespreking van dit agendapunt tegen stemmen, maar 
na het horen van de diverse argumenten zal hij zich toch onthouden op dit punt. Dit project is volgens 
raadslid De Lille niet op maat van de gemeente. Het raadslid vraagt om de visie tegenover kleine 
windmolens te willen herbekijken.  

 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de aanmelding van het windmolenpark E40 ‘Polderbries’ bij het departement Omgeving van 
de Vlaamse overheid door Aspiravi, Elicio en Eneco waaruit blijkt dat de vennootschappen het 
voornemen hebben om een gezamenlijk windmolenproject met ca. 18 windturbines (elk met maximale 
tiphoogte van 200 meter) te realiseren langs de E40 te Middelkerke en Gistel waarvan 13 stuks op het 
grondgebied Middelkerke; 
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Gelet op de infomarkt van 26/09/2019 in de gemeentelijke zaal “Ter Zelte” te Slijpe georganiseerd 
door de projectpartners Aspiravi, Elicio en Eneco in het kader van de lopende MER-procedure; 

Gezien de projectpartners op deze infomarkt aangeven binnenkort een gezamenlijke project-MER en 
omgevingsvergunning aan te vragen om 18 windturbines met maximale tiphoogte van 200 meter te 
realiseren; 

Gezien de keuze om de bundeling van de projectzone te voorzien langs de lijninfrastructuur E40 en 
het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort gebaseerd is op omzendbrief RO/2014/02; 

Gezien het in de omzendbrief opgenomen basisprincipe om windmolenparken op een 
gedeconcentreerd wijze te bundelen in kleinere projectgebieden om zo het behoud van open ruimte in 
het verstedelijkte Vlaanderen te garanderen;  

Gezien er conform de omzendbrief bij de operationalisering van het clusteringsprincipe dient te 
worden gestreefd naar een ruimtelijke concentratie van windturbines in zeehavengebieden, 
industriegebieden of in de nabijheid van markant in het landschap voorkomende infrastructuur zoals 
wegen, spoorwegen e.a.; 

Gezien in de omzendbrief uitdrukkelijk wordt vermeld dat bij aantakking bij kernen van het 
buitengebied het niveau en de reikwijdte van de voorzieningen (de schaal en de potentiële hinder van 
het windturbinepark) in overeenstemming moeten worden gebracht met het belang van de kern; 

Gelet dat op 04/07/2019 (pt. 12) het college van burgemeester en schepenen de realisatie van het 
windpark n.a.v. de aanmelding en de opstart van de MER-procedure negatief heeft geadviseerd. Het 
college benadrukt in haar advies dat dergelijke windmolenprojecten in eerste orde op zee dienen te 
worden ingericht;  

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen kennis heeft genomen van het scopingsadvies 
van de dienst Milieueffectrapportage op 22/07/2017. Dit was een scopingsadvies aangaande de 
Project-MER Windturbines Middelkerke-Gistel; 

Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is: 

- Dat het voorgenomen windpark E40 ‘Polderbries’ van Aspiravi, Elicio en Eneco op 
ondoordachte wijze werd ingepland; 

- Dat de draagkracht van de omgeving door een dermate concentratie van windturbines met 
een dergelijke omvang ruim overschreden wordt; 

- Dat de visuele vervuiling door het grootschalig en (semi-)industrieel karakter van dergelijke 
projecten niet verenigbaar is met het toeristisch karakter en de landschappelijke waarde van 
de gemeente; 

- Dat ernaar gestreefd moet worden om het unieke open landschap in de kustpolders zo intact 
mogelijk te houden; 

- Dat de overlast door slagschaduw en geluidsoverlast onaanvaardbaar is; 

- Dat het vooropgestelde project in tegenstelling tot de vereisten opgenomen in de omzendbrief 
RO/2014/02 op geen enkele wijze in overeenstemming is met de leefbaarheid en het 
economisch belang van de toeristische kernen en het hinterlandtoerisme in Middelkerke; 

Bijgevolg en op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van R. De Lille die zich onthoudt. 

Beslist:  

Artikel 1:  
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De gemeenteraad oordeelt dat het vooropgestelde windpark E40 ‘Polderbries’ niet kan worden 
ingepland in de gemeente Middelkerke 

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie 
en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 

Dit gemeentelijk standpunt wordt ter kennis gebracht aan de media en het publiek via de passend 
geachte middelen. 

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding 

18. Projectvereniging Kusterfgoed  - verlenging lidmaatschap - goedkeuring  

Raadslid F. Annys is blij met de verlenging van het lidmaatschap.  

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de vraag vanwege de raad van bestuur van Kusterfgoed, geformuleerd in zitting van 17 juni 
2019 punt 5, om de projectvereniging vanaf 15 februari 2020 voor een periode van zes jaar te 
verlengen;  

Gelet op de samenstelling van het aanvraagdossier en meer bepaald de motivatienota; 

Overwegende dat Kusterfgoed als projectvereniging een vorm van intergemeentelijke samenwerking 
is, waarbij Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge samenwerken om het roerend en 
immaterieel erfgoed te promoten en te ontsluiten;  

Overwegende dat de nieuwe periode van samenwerken ingaat op 15 februari 2020 en dit voor een 
duur van zes jaar; 

Overwegende dat de kosten verbonden aan dit lidmaatschap 0,30 euro per inwoner op jaarbasis 
bedraagt wat jaarlijks op zo’n 5.800 euro komt;  

Overwegende dat de projectvereniging Kusterfgoed een erfgoedconvenant heeft afgesloten met de 
Vlaamse overheid waardoor heel wat financiële middelen vanuit het Vlaamse niveau ter beschikking 
voor deze erfgoedwerking komen; 

Overwegende dat Middelkerke heel wat baat ondervindt bij dit lidmaatschap waardoor vlot beroep 
gedaan kan worden op expertise inzake erfgoedmateries en waardoor historisch beeldmateriaal van 
de gemeente kan ontsloten worden via de beeldbank;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op het advies van de cultuurraad dd. 25 september 2019; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het lidmaatschap van de gemeente Middelkerke in de projectvereniging Kusterfgoed met de overige 
partners Oostende, Blankenberge en De Haan verder te zetten vanaf 15 februari 2020 voor een 
periode van zes jaar en hiervoor een jaarlijks lidgeld ten belope van 0,30 euro per inwoner te betalen. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

19. Insteekweg Kerkhoek in Ieperleedstraat - inlijving in het openbaar domein van de gemeente 

- goedkeuring 

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen; 
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Gelet op de bestaande uitweg (zgn. insteking) – boven de overwelfde waterloop “Bonte Pier” – die 
gelegen is tussen de percelen van de vrije school in de Ieperleedstraat enerzijds en de woningen in de 
Dorpsstraat nrs. 70,68, 66 en 64 (IBO Middelkerke) anderzijds; 

Gezien deze uitweg al jarenlang gebruikt wordt als ontsluiting van de school en recent dus ook dienst 
doet als uitweg naar de gemeentelijke kinderopvang van de gemeente; 

Gelet op de vraag van de eigenaar ‘Middenkustpolder’ – Rochesterlaan 4 C, 8470 Gistel tot gratis 
overdracht naar de gemeente; 

Gelet op de ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door Koen Baert, Vlaamse 
commissaris; 

Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale legger; 

Gezien uit deze documenten blijkt dat de af te stane grond een oppervlakte heeft van 213 m² en 
kadastraal gekend is als Middelkerke, 5e afdeling, sectie B nummer 552 R; 

Overwegende dat de grondoverdracht geschiedt voor openbaar nut, meer bepaald de opname van het 
goed in het openbaar domein van de gemeente Middelkerke; 

 

Beslist:  

Artikel 1: 

Akkoord te gaan met de vraag van de Middenkustpolder, Rochesterlaan 4 C, 8470 Gistel om de 
uitweg (zgn. insteking) naar de IBO en vrije school te Leffinge in te lijven in het openbaar domein van 
de gemeente. De inlijving is van algemeen belang. 

Artikel 2: 

De ontwerpakte van gratis grondafstand – opgemaakt door Koen Baert, Vlaamse commissaris bij de 
afdeling vastgoedtransacties goed te keuren. De akte wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er 
integraal deel van uit te maken. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Vragen van raadsleden 

(Bij vraag 2 verlaat raadslid M. Declerck de raadszitting.)  

 

Onderwerp: Kerkwegel Schore 

Vraag van Franky ANNYS:  

"Stand van zaken aanleg kerkwegel in deelgemeente Schore" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"De uitbouw van de kerkwegel / trage weg in Schore werd on hold geplaatst gezien de noodzaak voor 
de bouw van een brug en het kostenplaatje  (+/- 200.000 € ) die dit met zich mee brengt." 

Uit de bespreking: 

Raadslid F. Annys schrikt van de dure prijs van de brug. Hij stelt zich de vraag of dit niet goedkoper 
kan. 
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Onderwerp: Sluiting trefpunt Westende en Leffinge 

Vraag van Robin De Lille:  

"Het sluiten van de trefpunten in Westende en Leffinge stoot op veel ongenoegen van de bewoners. 
Deze trefpunten maken dan ook integraal deel uit van het sociaal weefsel van onze deelgemeenten. 
Het bestuur houdt echter voet bij stuk en verklaart dat het inrichten van de trefpunten op een andere 
locatie, zonder bibliotheekfunctie, en het uitbreiden van het aanbod in de hoofdbibliotheek in 
Middelkerke de sluiting voldoende compenseert.  

Waarom werd bij deze beslissing niet geopteerd om te luisteren naar de inwoners, die toch een zeer 
betrokken partij zijn in dit verhaal? Er is besloten om hen te informeren nadat de beslissing genomen 
werd, maar wat inspraak betreft is dit toch zeer mager? Staat het bestuur open om op deze beslissing 
terug te komen of aanpassingen te doen om te luisteren naar de noden van de bevolking?" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"Het is niet onlogisch, en zelfs gezond, dat bij het begin van een legislatuur het gevoerde beleid 
opnieuw in vraag wordt gesteld. Zo kan de nieuwe meerderheid ruimte creëren om zijn eigen 
beleidsprioriteiten te realiseren maar kunnen, daarnaast, ook bepaalde vormen van dienstverlening 
worden verbetert, aangepast of, indien nodig, afgebouwd.  

Het klopt dat de bibliotheekfunctie in Leffinge en Westende wordt stopgezet. Het bestuur is er immers 
van overtuigd dat het een kwalitatievere, efficiëntere en meer vernieuwende dienstverlening kan 
organiseren in één centrale bibliotheek. In de voorstellen die aan de gemeenteraad zullen worden 
voorgelegd, zal men kunnen vaststellen dat het bestuur daar ook aanzienlijk wil in investeren: het 
invoeren van het open library systeem, het herinrichtingen van de bovenverdieping van de bib, het 
aankopen van toestellen voor opstarten van de zgn. maker space, enz. 

Het sociale aspect van de huidige bibliotheekfilialen is niet gekoppeld aan de collectie boeken maar 
wel aan de trefpuntfunctie: een locatie waar buurtbewoners de kranten kunnen lezen, gebruik maken 
van publieke computers, een babbeltje slaan met de aanwezige vrijwilligers. Het bestuur ziet hier 
uiteraard de waarde van in! Vandaar dat voor de trefpuntfunctie alternatieven zijn uitgedacht. In 
Leffinge zal het de voormalige molenaarswoning ‘De Wiek’ deze functie overnemen. Er zijn reeds 
praktische afspraken tussen de diensten Bibliotheek en Participatie om dit vlot te laten verlopen. Alle 
vrijwilligers kunnen, als ze dat willen, hun waardevolle werk verderzetten in de Wiek. Het bestuur 
engageert zich om ook in Westende, eens de bibliotheek daar sluit, een gelijkaardige oplossing uit te 
werken. 

Het klopt dat de communicatie met de buurtbewoners niet optimaal is verlopen. Het bestuur werd 
echter in snelheid gepakt doordat vertrouwelijke informatie door een gesprekspartner te grabbel werd 
gegooid. Onmiddellijk zijn dan de nodige stappen gezet om alle betrokkenen te informeren. Er werd 
echter ook geluisterd naar bepaalde suggesties, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitbouw van een 
nieuw trefpunt in de Wiek, het verbeteren van de mobiliteit naar Middelkerke, enz… In de mate van 
het mogelijke komt het bestuur tegemoet aan dergelijke vragen of wil ze de haalbaarheid ervan 
onderzoeken, maar op de sluiting van beide bibliotheekfilialen zal niet worden teruggekomen." 

Uit de bespreking: 

Raadslid R. De Lille kaart nogmaals aan dat heel wat bewoners ongenoegd zijn.  

Burgemeester vermeldt dat er wel veel geïnvesteerd zal worden in Leffinge, o.a.: 

- het trefpunt verhuist naar De Wiek 

- de zwerver zal verbouwd worden  

- de baan zal heraangelegd worden van Slijpe naar Leffinge 
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Raadslid R. De Lille reageert hierop dat dit allemaal voorwaardelijke plannen zijn.  

De burgemeester reageert hierop dat op 1 mei het parochiecentrum in Leffinge sluit en dat tegen dan 
veel realiteit zal zijn en geen voorwaardelijke plannen meer zullen zijn.  

De voorzitter licht nog toe dat de bibliotheek van Middelkerke zal uitgebouwd worden tot een 
hypermoderne bibliotheek. Er zal ook gezocht worden naar een oplossing met het openbaar vervoer.   

Raadslid De Lille vraagt uiteindelijk om het wegnemen van de bibliotheekfunctie toch nog eens te 
herbekijken en meldt nogmaals dat het toch een impact heeft op de Westendenaars en Leffingenaars. 

 

Onderwerp: Parkeerplaatsen Oostendelaan 

Vraag van Robin De Lille:  

"Recent zijn er werken gebeurd op de Oostendelaan, waarbij er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd 
werden.  

Is er in de omgeving nood aan extra parkeerplaats, met de ondergrondse parking die zeer nabij is? 
Hoe kadert dit in het recent uitgevoerde onderzoek naar parkeren in Middelkerke? Zorgt dit niet voor 
een vertekend beeld, gezien de situatie veranderd is?" 

Antwoord van VAN MUYSEWINKEL Eddy: 

"De boomvakken werden inderdaad weggenomen om meer parkeergelegenheid te creëren voor zowel 
de bewoners als voor bezoekers van de bewoners. Een andere reden was het comfortabel in- en 
uitrijden. In sommige gevallen stonden de boomvakken heel dicht tegen de inrit van de woning 
waardoor het niet altijd veilig was om in en uit te rijden. 

Het parkeeronderzoek is momenteel nog lopende. Dit deel van de Oostendelaan werd echter niet in 
het onderzoek meegenomen aangezien dit buiten het toeristisch centrum en de blauwe zone ligt. Dat 
de situatie daar gewijzigd is, zal dus geen gevolgen hebben voor het verdere verloop van het 
onderzoek." 

Uit de bespreking: 

- 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

 

de algemeen directeur wnd.   de voorzitter 

 

 

 

Jurgen Vergauwe         Tom Dedecker 

 


