Notulen van de zitting van de Gemeenteraad van 25 januari 2021.
Aanwezig: Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn; Wieland De Meyer, burgemeester; Bart Vanacker,
Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier,
voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel,
Geert Debergh, Carla Cardinael, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Jolien Deklerck,
Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, Caroline Ryde, Marjan
Rouseré en Valerie Deknock, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.
Raadslid Jolien Deklerck is afwezig-verontschuldigd.
Komt bijeen om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum De Klakeye te Dranouter.
Ingevolge een politieverordening van de burgemeester vindt de vergadering plaats
achter gesloten deuren (zonder publiek, wel met pers) om de verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) te beperken.
Aanstonds opent de voorzitter de vergadering en wordt er overgegaan tot de
afhandeling van de agenda.
Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingebracht nopens de notulen van
de vorige vergadering, waardoor ze als goedgekeurd worden beschouwd.
Openbare vergadering.
1. Veiligheid – Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester van 13
januari 2021 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding
van het coronavirus (Covid-19) te beperken

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 13 januari 2021
betreffende de organisatie van de vergadering van de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te
beperken;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1 De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 13
januari 2021 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn om de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te beperken.
2.

Ondersteuning – Aktename ontslag van raadslid Marc Lewyllie

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40.
Juridische context
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 13.
Feitelijke context
Op 29 december 2020 heeft raadslid Marc Lewyllie aan de voorzitter van de
gemeenteraad meegedeeld ontslag te nemen met ingang van 1 januari 2021.
Documenten
Ontslagbrief raadslid Marc Lewyllie.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van raadslid Marc Lewyllie.
3.

Ondersteuning – Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging van een
nieuw raadslid

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40.
Documenten
Uittreksel uit het strafregister van mevrouw Valerie Decknock.
Onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Valerie Deknock.
Juridische context
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 6, §3 en artikel 14.
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Feitelijke context
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van mevrouw Valerie Deknock. De
ambtenaar van dienst burgerzaken bevestigt dat zij voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Mevrouw Valerie Deknock legt, voor ze haar mandaat aanvaardt, in openbare
vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de
installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen."
BESLUIT
Artikel 1
Keurt de geloofsbrieven goed van mevrouw Valerie Deknock, derde opvolgster voor
de lijst Gemeentebelangen.
Artikel 2
Nodigt mevrouw Valerie Deknock uit voor de eedaflegging conform de bepalingen
van artikel 14 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 3
Neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Valerie Deknock in openbare zitting
van heden vóór de voorzitter van de gemeenteraad met de eedformule “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
4.

Ondersteuning – Vaststelling rangorde raadsleden ingevolge eedaflegging
nieuw gemeenteraadslid

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40.
Juridische context
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 6, §7.
Feitelijke context
Ingevolge van de eedaflegging van het nieuwe raadslid Valerie Deknock dient de
rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld te worden.
Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in, d.w.z.
dat wie al het langste een mandaat van gemeenteraadslid uitoefent bovenaan in de
rangorde staat. Bij gelijke anci-enniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de
laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal
naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
BESLUIT
Artikel 1
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang Officiële naam
Begin mandaat
1
Bernard Heens
2 januari 1977
2
Jean-Pierre Geelhand de Merxem
2 januari 1995
3
Hilde Stragier
2 januari 2001
4
Luc Caenepeel
2 januari 2007
5
Geert Debergh
29 januari 2007
6
Bert Doise
25 januari 2010
7
Wieland De Meyer
2 januari 2013
8
Dirk Baekelandt
2 januari 2013
9
Bart Vanacker
2 januari 2013
10
Carla Cardinael
2 januari 2013
11
Godelieve Maria Antoinette D'Haene
2 januari 2019
12
Eddy Gryson
2 januari 2019
13
Jolien A̍gnes Deklerck
2 januari 2019
14
Sarah Lies Vandelanotte
2 januari 2019
15
Evelyne Gisele Gaudissabois
2 januari 2019
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16
17
18
19
5.

Ivo Haubert Corneel Fonteyne
Caroline Ryde
Marjan Rouseré
Valerie Deknock

2 januari 2019
24 februari 2020
27 april 2020
25 januari 2021

Ruimte – Goedkeuring retributiereglement op sluikstorten

Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ( B.S. 15 februari 2018), en latere
wijzigingen, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ( B.S. 19.12.2018)
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
De zonaal politieverodering PZ Arro Ieper
Documenten
Feiten, context en argumentatie
Gezien de talrijke tussenkomsten door de gemeente teneinde illegaal gestorte
vuilnis op te ruimen en de daardoor veroorzaakte kosten is het noodzakelijk om
hiervoor een stedelijk reglement hieromtrent te hebben.
De gehanteerde tarieven staan in verhouding tot de noodzakelijke geachte
personeelsinzet, tijd, gepast transportmiddel en vervoer van het achtergelaten afval.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Financiële gevolgen
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.
Toelichting door schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem
Tussenkomst raadslid Ivo Fonteyne
Tussenkomst raadslid Geert Debergh
Tussenkomst schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem
Communiceren van dit reglement zal gebeuren via facebook en website Heuvelland
en via het gemeentelijk infoblad.
BESLUIT: - met algemene stemmen Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot en met 2025 een retributie gevestigd op het
weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet
voorziene plaatsen.
Artikel 2
De retributie is hoofdelijk verschuldigd voor iedere persoon die afvalstoffen
achterlaat op daartoe niet voorziene plaatsen. Desgevallend is diegene die daartoe
opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- klein afval (tot 20 kg ) zoals blikken, hondenpoep, zakken huisvuil, kleine huisraad,
kartonnen dozen, grotere aantallen vuilniszakken, tuinafval,...: 250,00 euro;
- groot afval (van 20kg tot minder dan 500kg) zoals grote huisraad, bruin- en
witgoed, matrassen,...: 400,00 euro;
- zeer grote hoeveelheden afval (meer dan 500kg): 600,00 euro.
Indien voor het opruimen van het afval om welke reden dan ook beroep gedaan
moet worden op een derde, wordt een bedrag aangerekend dat gelijk is aan het
factuurbedrag van de derde.
Artikel 4
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Bovenop het in artikel 3 vermelde bedrag wordt voor de verwerking van het gestorte
afval de geldende tarieven van het reglement contantbelasting rest-, gft- en PMDafval dd. 25.11.2019 en contantbelasting recyclagepark dd. 16.12.2019 aangerekend.
In het geval de afvalverwerking door derden wordt gefactureerd geldt deze bepaling
niet en geldt het door derden gefactureerde bedrag.
Artikel 5
De retributie dient vereffend door overschrijving op rekening van Gemeentebestuur
Heuvelland na factuur ofwel contant na kwitantie.
Artikel 6
In geval van betalingsherinneringen wordt een administratieve kost van 25,00 euro
aangerekend.
Artikel 7
Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
webtoepassing van de gemeente. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van deze bekendmaking.
6.

Ruimte – Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en
afkoppelen baangrachten nabij De Klijte - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg gescheiden
rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en afkoppelen baangrachten nabij De
Klijte” werd gegund aan Sweco Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse Wandeling 70
te 8510 Marke (Kortrijk);
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2020/1606
werd opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse
Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 498.629,50
excl. btw of € 603.341,70 incl. 21% btw (€ 104.712,20 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
openbare procedure;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse
Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (Aalst), en dat
dit deel wordt geraamd op € 243.626,00;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0310-00/2270007/BESTUUR/CBS/0/IP067 (actie A-130201);
Overwegende de toelichting van schepen Dirk Baekelandt.
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/1606 en de raming voor
de opdracht “Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Westerse Klijtestraat en
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afkoppelen baangrachten nabij De Klijte”, opgesteld door de ontwerper, Sweco
Belgium nv, vestiging Brugge, Engelse Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk). De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 498.629,50 excl. btw of € 603.341,70 incl. 21% btw (€ 104.712,20
btw medecontractant).
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse
Milieumaatschappij, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (Aalst).
Artikel 4.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 5.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op
budgetcode 0310-00/2270007/BESTUUR/CBS/0/IP-067 (actie A-130201).
7.

Ruimte – Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk
rooilijnplan van sentier 25

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, in het bijzonder artikel 17.
Juridische grond
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
Documenten
De aanvraag ingediend door Feys, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge voor
de aanpassing van sentier 25 te Wulvergem.
De plannen opgemaakt door landmeter Feys, Professor Dewulfstraat 188, 8970
Poperinge.
Feiten, context en argumentatie
De wijziging van de gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig
tracé van sentier nr 25 te Wulvergem.
Het huidige tracé van de sentier loopt door de woning en een bestande loods.
De aanvraag beoogt de verlegging van het tracé naar de perceelsranden van het
bebouwde perceel. De nieuwe voetweg heeft een breedte van 1m50 , idem als de
breedte van het huidige tracé.
De aanvraag kadert binnen de doelstelling vermeld in het decreet gemeentewegen,
met name om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Er is geen gemeentelijk beleidskader opgemaakt om de hierboven vermeldde
doelstelling verder te verfijnen, te concretiseren of aan te vullen.
De aanvraag tot wijziging van de gemeenteweg wordt verder getoetst aan de
principes vermeld in artikel 4 van het decreet gemeentewegen: De wijziging van de
gemeenteweg heeft betrekking op een verlegging van het huidig tracé van sentier
25. Op die manier wordt het tracé voorzien aan de rand van het bebouwde perceel,
op de perceelsgrenzen. Door het voorzien van deze verbinding wordt opnieuw
aangesloten op het vroegere tracé en kan een vlotte en veilige verbinding gemaakt
worden voor voetgangers.
De aanpassing van het rooilijnplan draagt bij tot een verbetering van de bestaande
toestand en van de verkeersveiligheid.
De wijziging heeft geen gemeente-overschrijdend effect.
De beslissing tot voorlopige vaststelling van het rooilijnplan sentier 25 moet
gedurende een periode van 30 dagen onderworpen worden aan een openbaar
onderzoek. Na het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan definitief
goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Tussenkomst van schepen Wieland De Meyer.
BESLUIT: - met algemene stemmen Artikel 1
Stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de verlegging van sentier 25,
zoals weergegeven op de plannen opgemaakt door landmeter Feys, Professor
Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge, voorlopig vast.
Artikel 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met het organiseren van het
openbaar onderzoek.
8.

IGS Wonen Heuvelland Poperinge Vleteren – aanduiden vertegenwoordiger
stuurgroep

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Juridische context
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 34, 2de lid, 2° betreffende de geheime stemming voor het
aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen.
Feitelijke context
Door zijn ontslag als raadslid vanaf 1 januari 2021 kan dhr. Marc Lewyllie niet langer
zetelen in de stuurgroep IGS. Dhr. Günther Goudeseune, coördinator
intergemeentelijk woonbeleid, vraagt in een mail van 6 januari 2021 wie de plaats
van Marc Lewyllie zal innemen. Raadslid Wieland De Meyer en raadslid Hilde
Stragier zijn reeds lid van de stuurgroep.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
18 stembiljetten worden uitgedeeld.
18 stembiljetten worden opgehaald.
Er zijn 11 stemmen op naam van Lieve D’Haene.
Er zijn 5 stemmen op naam van Evelyne Gaudissabois.
Er zijn 2 stemmen op naam van Caroline Ryde.
Er zijn geen neen-stemmen, geen blanco of ongeldige stemmen.
Er wordt vastgesteld dat Lieve D’Haene de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
BESLUIT
Artikel 1
Raadslid Mevrouw Lieve D’Haene, Seulestraat 98 A te 8950 Heuvelland wordt
aangewezen als vertegenwoordiger in de stuurgroep van de IGS Wonen HeuvellandPoperinge-Vleteren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de IGS
Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren, ter attentie van het secretariaat, p/a.
Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge.
9.

Mens – Goedkeuring verlenen titel van ereburger aan J.L.

Gelet op artikel 42 & 43 van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende het
regelement tot toekenning van het ereburgerschap;
Gelet op het collegebesluit van 13 januari 2021 waarbij beslist is om de voordracht
van de heer José Lemahieu voor de toekenning van deze eretitel te ondersteunen en
voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op de verdiensten van de voorgedragen persoon voor de gemeente
Heuvelland, te weten: als stichtend voorzitter en bezieler van vzw Vintage
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Heuvelland te hebben bijgedragen in volgende initiatieven ter promotie en uitbouw
van onze wijnen: de oprichting van betrokken vzw in april 2015 met het doel de
kwaliteit en typische smaak van de druiven in onze wijnen verder te ontwikkelen en
de wijnbouw met het bloeiend wijntoerisme te promoten,
de verdere
merkpromotie van BOB Heuvellandse Wijn - erkenning sedert 2005 – als één van de
10 Beschermde Oorsprong Benamingen in België, de opstart van de Heuvellandse
wijnambassadeurs, de Heuvellandse openwijngaard feesten, de wijnfietsroute, de
wijnbrochure, ea. Diverse initiatieven werden ontwikkeld om de kwaliteit van onze
wijnen te bevorderen. José Lemahieu, werd in 2013 uitgeroepen tot Wine
Personality of the Year en in 2014 tot Belgisch wijnambassadeur van het jaar. In die
hoedanigheid gaf hij onze wijnen een gezicht en konden we rekenen op heel wat
journalistieke belangstelling. Onder zijn voorzitterschap zetten onze wijnbouwers
gezamenlijke stappen in de richting van een meer duurzame wijnbouw op het vlak
van teelttechnieken, bedrijfsvoering en marketing. Met de recente opstart van
wijnproeverijen krijgt het oenotoerisme een extra impuls.
Overwegende dat de heer Lemahieu het voorzitterschap van VZW Vintage
Heuvelland eind 2020 heeft doorgegeven;
Overwegende dat de heer Lemahieu door zijn inzet voor de Heuvellandse wijnbouw
een dynamiek heeft gecreëerd die ook voor het toerisme in Heuvelland van groot
belang was en nog steeds is;
Gelet op het feit dat deze dynamiek nog steeds groeikansen voor onze wijnbouwers
en ons toerisme genereert en zo permanent bijdraagt tot het welzijn of de welvaart
van de gemeente Heuvelland en tot de bekendheid en de uitstraling van onze
gemeente op Vlaams, nationaal en internationaal gebied;
Gaat over tot de geheime stemming over het toekennen van de titel van ereburger
aan de heer José Lemahieu.
Stemming
BESLUIT: - met algemene stemmen Artikel 1
Aan de heer José Lemahieu, geboren te Poperinge op 19 maart 1954, wonende te
Sint-Pieterstraat 20, 8906 Elverdinge, wordt het ereburgerschap van de gemeente
Heuvelland toegekend.
10. Veiligheid – Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 20 januari 2021
betreffende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)
te beperken (toegevoegd punt)

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 20 januari 2021
betreffende de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te
beperken;
Besluit: - met algemene stemmen Artikel 1 De raad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 20
januari 2021 betreffende de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te beperken.
11. Vragen en antwoorden
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering van de gemeenteraad om
20.38 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,
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