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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 28/04/2021
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De
Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan
Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen,
gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Ann Verschelden, gemeenteraadslid

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale maatregelen (cfr.
burgemeestersbesluit dd 22/10/2020) gaat de zitting door via videoconferentie/Teams.
Live-streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien; de audio-opname ter vervanging van het
zittingsverslag, eveneens.
N.B.: Wegens een technisch probleem was de live-streaming niet actief tot en met de bespreking van
agendapunt O.5. Van dat deel van de raad is er wel een audio- en video opname die (zoals trouwens de
volledige raadszitting) ter beschikking zal zijn op de website van de gemeente.
Op vraag van raadsvoorzitter J.Laceur ging de raad met algemene instemming akkoord om (met een
vertraging/wachttijd van een tiental minuten) de zitting dan toch aan te vatten, ondanks voormeld
technisch probleem.
Vanaf de bespreking van agendapunt O.6 was de live-streaming opnieuw operationeel.
Bij de aanvang van de zitting, namens de raad, verwelkomt raadsvoorzitter J.Laceur in het bijzonder
burgemeester H.Vijt, en wenst hem een spoedig algeheel herstel toe.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Keurt het proces-verbaal van 31 maart 2021 met algemene instemming goed.

N.a.v. de bespreking van het proces-verbaal, beantwoordt schepen J.De Graef vragen gesteld bij punt O.8
van vorige zitting, nl. betreffende de zonnepanelen.
Voor de technische toelichting: zie de audio-opname.
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O.2 Centraal meldpunt - Jaarverslag 2020 - aktename
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
 artikel 41, 15° met betrekking tot de bevoegdheid van het vaststellen van een systeem van
klachtenbehandeling;
 artikels 302 en 303 met betrekking tot het organiseren van een systeem van
klachtenbehandeling en de voorwaarden waaraan dergelijk systeem moet voldoen.
OVERWEGINGEN:
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2021.
 Het klachtenmeldpunt van de gemeente ontving in 2020 303 meldingen.
o 96% van de meldingen werd ingediend door inwoners van Hamme. Er werden 12
vragen/meldingen geregistreerd van mensen buiten Hamme.
o 302 meldingen werden elektronisch overgemaakt.
o Van de 303 meldingen werden er 4 als 'klacht' geregistreerd, de overige zaken vielen
onder de categorie melding, vraag of suggestie. Een melding wordt beschouwd als
‘klacht’ als er een duidelijke uiting is van ontevredenheid over een bepaalde situatie of
over hoe een melding werd afgehandeld.

AKTENAME:
Neemt akte van het jaarverslag 2020 van het Centraal Meldpunt.

O.3 EVA vzw Dienst 112 - algemene vergadering 05/05/2021 - goedkeuren agenda - jaarrekening 2020
– besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De gemeenteraadsbesluiten van 24 mei 2017 waarbij de EVA vzw Dienst 112 Hamme werd
opgericht.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2020.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Dienst 112 Hamme van 05/05/2021:
o Voorzitterschap
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o Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering (2 december 2020)
o Goedkeuring jaarrekening 2020
o Kennisname verslag revisor over de jaarrekening 2020
o Pensionering
o Wachtlokaal - herinrichting
o Aanwervingen - stand van zaken
o Covid-19 - stand van zaken
o Rijksregister - toegang - stand van zaken
o Algemene stand van zaken
De algemene vergadering van de EVA vzw Dienst 112 dient rekening te houden met de
instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigden.
De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigden in de algemene vergadering van 05/05/2021 van de EVA vzw Dienst 112
Hamme mandaat verleend om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten, meer bepaald:


Voorzitterschap



Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering (2 december 2020)



Goedkeuring jaarrekening 2020



Kennisname verslag revisor over de jaarrekening 2020



Pensionering



Wachtlokaal - herinrichting



Aanwervingen - stand van zaken



Covid-19 - stand van zaken



Rijksregister - toegang - stand van zaken



Algemene stand van zaken

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Dienst 112 Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Dienst 112 Hamme wordt kwijting verleend.

O.4 EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert - algemene vergadering 20 mei 2021 - goedkeuren agenda
- jaarrekening 2020 – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
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Artikels 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Cultureel
Centrum Jan Tervaert naar een EVA vzw.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Cultureel Centrum
Jan Tervaert.
Statuten van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert.

OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2020.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert van 20
mei 2021.
 De Algemene Vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert dient rekening te
houden met de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze
zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de Algemene Vergadering van 20 mei 2021 van de EVA vzw Cultureel
Centrum Jan Tervaert het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten,
meer bepaald:


Goedkeuring verslag d.d. 03-12-2020



Financiële aangelegenheden vzw CCJT:
o

Goedkeuring jaarrekening 2020

o

Kwijting bestuurders over 2020



Goedkeuring werkingsverslag 2020 CCJT



Goedkeuring programmering en ticketprijzen 2021-2022 vzw CCJT



Goedkeuring aanpassingen addendum



Aanvullende punten



Rondvraag

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Cultureel Centrum Jan
Tervaert.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert wordt kwijting
verleend.

O.5 EVA vzw Ondernemend Hamme - algemene vergadering 25/05/2021 - goedkeuren agenda jaarrekening 2020 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen.
o Artikels 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw
Ondernemend Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Ondernemend
Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Ondernemend Hamme
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2020.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Ondernemend Hamme van 25 mei
2021.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Ondernemend Hamme dient rekening te houden met
de instructies van de gemeenteraad (artikel 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van de EVA vzw Ondernemend Hamme wordt
het mandaat verleend om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring vorig verslag



Goedkeuring jaarrekening 2020 en verslag revisor



Kwijting bestuurders boekjaar 2020



Goedkeuring jaarverslag Ondernemend Hamme 2020



Samenstelling bestuur



Varia

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Ondernemend Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Ondernemend Hamme wordt kwijting verleend.
NB: Vanaf de bespreking van agendapunt O.6 is de live-streaming opnieuw operationeel.

O.6 EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme - algemene vergadering 06/05/2021 - goedkeuren
agenda - jaarrekening 2020 – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2013 betreffende de omvorming van vzw
Gemeentelijke Sportcentra Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Gemeentelijke
Sportcentra Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2020.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme dd.
6 mei 2021.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme dient rekening te
houden met de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze
zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 06/05/2021 van de EVA vzw
Gemeentelijke Sportcentra het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, meer bepaald:


Welkomstwoord door de voorzitter



Goedkeuring rekening 2020 na controle revisor (zie bijlage)



Mededelingen door de voorzitter



Varia

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme wordt kwijting
verleend.

O.7 EVA vzw Toerisme Hamme - Algemene Vergadering 04/05/2021 - goedkeuren agenda jaarrekening 2020 – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
o Artikels 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
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De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Toerisme
Hamme naar een EVA vzw.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Toerisme Hamme.
De statuten van de EVA vzw Toerisme Hamme.

OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2019.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dd. 3 september
2020.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dient rekening te houden met de
instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 4 mei 2021 van de EVA vzw Toerisme
Hamme het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring verslag algemene vergadering 1-12-2020



Goedkeuring verslag raad van bestuur 1-12-2020



Kennisname verslag revisor over jaarrekening 2020



Goedkeuring jaarrekening 2020 & kwijting beheer 2020



Goedkeuring jaarverslag 2020

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Toerisme
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Toerisme Hamme wordt kwijting verleend.

O.8 Intergemeentelijke samenwerking - Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme Jaarverslag en jaarrekening 2020 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, met in het bijzonder artikels 40 en
41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 3.3.1
over de erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (hierna: IOED).
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2016 houdende de
principiële goedkeuring van het instappen van de gemeente Hamme in een IOED.
 Beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2016 om toe te treden tot de
intergemeentelijke projectvereniging 'Regionaal Landschap Schelde Durme'.
 De statuten van de projectvereniging.
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OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme maakt samen met de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele deel uit van de projectvereniging, erkend als
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde - Durme.
 De jaarrekening en het jaarverslag van de projectvereniging worden jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
 Het jaarverslag 2020 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde - Durme.
 De jaarrekening 2020 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde - Durme.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de Intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst Schelde - Durme goed.

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - ZEFIER - jaarvergadering op 10 juni 2021 - goedkeuren agenda
en aanduiden vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
 Het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier.
 De statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28.
OVERWEGINGEN:
 De uitnodiging van 16 maart 2021 vanwege Zefier cvba voor de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) die zal plaatsvinden op donderdag 10 juni 2021 om 14u via videoconferentie.
Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.



De ter beschikking gestelde documenten.
Dat er geen bezwaren zijn voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agenda punten te
weigeren.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring aan de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba
Zefier van 10 juni 2021, zijnde:
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1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;

2.

Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening2020;

3.

Goedkeuring van de jaarrekening2020(balans, resultatenrekening,winstverdeling en toelichting);

4.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;

5.

Statutaire benoemingen.

Artikel 2: Lotte Peeters, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen
aan de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 10 juni 2021.
Artikel 3: Kurt De Graef, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente
om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 10 juni 2021.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan ZEFIER.

O.10
Intergemeentelijke samenwerking - INTERGEM - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
17 juni 2021 - goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen
uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
 Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
 Het feit dat de decretale (art. 432 DLB) en statutaire (art. 12.4 en 24.1) onverenigbaarheden ook
gelden voor vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
 Het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van
Intergem geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger kan zijn voor de
algemene vergadering.
OVERWEGINGEN:
 Het feit dat de gemeente Hamme voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Intergem.
 Het feit dat de gemeente Hamme per aangetekend schrijven van 25 maart 2021 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Intergem die op 17 juni 2021 plaatsheeft in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 SintNiklaas
 Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Hamme per brief van 25
maart 2021 overgemaakt werd.
 Het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale
Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
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De uitnodiging dd. 25 maart 2021 vanwege Intergem voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering op donderdag 17 juni 2021 om 18 u. in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te
9100 Sint-Niklaas.
Agenda:
1. Kennisneming verslagen van Intergem van de Raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar
2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers
7.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging lntergem d.d. 17 juni 2021:
1.

Kennisneming verslagen van lntergem van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.

2.

Goedkeuring van de jaarrekening van lntergem afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3.

Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris van lntergem met betrekking tot het boekjaar 2020. 2

5.

Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6.

Statutaire benoemingen.

7.

Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers
7.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T

Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente (Herman Vijt, herman.vijt@hamme.be plaatsvervanger Tom Vermeire, Tom.Vermeire@hamme.be) die zal deelnemen aan de (fysieke of
digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging lntergem op
17 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld
artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
lntergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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O.11
Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 432, alinea 3
van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering.
 Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 waarin de vertegenwoordigers werden aangeduid;
en 28 oktober 2020 mbt wijziging vertegenwoordiger.
 De statuten van TMVS dv.
OVERWEGINGEN:
 De uitnodiging dd. 1 april 2021 vanwege TMVS dv voor de algemene vergadering der deelnemers
die zal plaatsvinden op dinsdag 15 juni 2021 om 14.30 uur. De algemene vergadering zal volledig
digitaal plaatsvinden via ZOOM, de afgevaardigden en hun vervangers zullen de link via e-mail
ontvangen.
Agenda:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31
december 2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVS dv.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1.

Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer.

3.

Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.

4.

Verslag van de commissaris.

5.

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.

6.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

7.

Aanpassing huishoudelijk reglement.
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8.

Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en mededelingen.

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, Rosschaert Jan, gemeenteraadslid,
jan_rosschaert@hotmail.com (plaatsvervanger Van den Broeck François, gemeenteraadslid,
francois.van.den.broeck1@telenet.be ) op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven
en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:


hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Statutair Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.



hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be.

O.12
Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - Algemene Vergadering van 1 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij de heer schepen Luk De Mey aangeduid
werd als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme voor de Algemene Vergaderingen van IGS
Westlede.
 De statuten van IGS Westlede.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van IGS Westlede.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 De ter beschikking gestelde documenten voor de Algemene Vergadering die zal plaatshebben op
1 juni 2021 om 19 u. met volgende agendapunten:
o Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020.
o Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag.
o Verslag Commissaris-Revisor.
o Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.
o Werkingsverslag 2020.
o Remuneratieverslag.
o Ontslag en Benoeming bestuurders:
 Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke dd. 14/12/2020
 Ontslag mevrouw Julie Dossche dd. 25/01/2021
 Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx dd. 14/12/2020
 Benoeming de heer Danny Lauweryns dd 25/01/2021
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de Algemene Vergadering van 1 juni 2021.
Artikel 2: Schepen Luk De Mey, St. Annastraat 256, 9220 Hamme wordt aangeduid met een positief
mandaat om de gemeente Hamme te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 1 juni 2021.
Artikel 3: Een afschrift van dit raadsbesluit zal bezorgd worden aan IGS Westlede en aan de
afgevaardigde.

O.13
Omgevingsvergunningsaanvraag woonproject Jules Vincartpark - zaak van de wegen goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen.
 Het Bijzonder Plan van Aanleg Hooirt, goedgekeurd door de deputatie op 25 april 2002.
 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Wuiten, definitief vastgesteld door de
gemeenteraad op 27 mei 2015.
 Het omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.
 Het omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2014, in het bijzonder artikel 47.
 De omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend op 30/12/2020 (gemeentelijk dossiernummer
2020/00385/OMV) door Togofill voor de aanleg van wegenis, het bouwen van 7
eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen, aan Jules Vincartpark op de percelen, kadastraal
gekend als 2de afdeling, sectie B, nr 1226Y6 en 1226T6 en deels op openbaar domein (zonder
kadasternummer).
 Het opmetingsplan met aanduiding van een nieuwe rooilijn en de wijziging en gedeeltelijke
opheffing van de bestaande rooilijn ter hoogte van de percelen van de aanvraag, in functie van
de aanleg van nieuwe wegenis en de heraanleg van bestaande wegenis, opgemaakt door
landmeter Noël Martens.
 Het ontwerp voor de aanleg van wegenis en de bijhorende documenten, namelijk bestek,
verklaring kosteloze grondafstand, hydraulische nota, kostenraming, beschrijvende nota,
hemelwaterformulier, plan bestaande toestand, foto's, archeologische nota, terreinprofielen
bestaande toestand, inplantingsplan, wegenis- en rioleringsontwerp, beplantingsplan, details,
modeldwarsprofielen, lengteprofielen, opgemaakt door studiebureau Steven Buyens,
Destelbergen
 Het advies van de gemeentelijke milieudienst d.d. 23 maart 2021 over de
omgevingsvergunningsaanvraag.
 Het advies van Aquafin d.d. 12 maart 2021 over de omgevingsvergunningsaanvraag.
 Het advies van Brandweerzone Oost d.d. 3 maart 2021 over de wegenis in de
omgevingsvergunningsaanvraag.
 Het advies van Creat d.d. 5 maart 2021 over de omgevingsvergunningsaanvraag.
 De bezwaren, in totaal 19, ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat gehouden
werd van 12/02/2021 tot en met 13/03/2021.
 De beslissing van het college in haar zitting van 13 april 2021 met het verzoek aan de
gemeenteraad om zich uit te spreken over de zaak van de wegen van het initieel ingediende
wegenisontwerp.
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OVERWEGINGEN:
 De voormalige, thans afgebroken, sporthal De Wuiten situeerde zich te midden van de kern van
Hamme en was gelegen achter de bebouwing aan de Damstraat, aansluitend bij de verkaveling
Jules Vincartpark.
 Er werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Wuiten opgemaakt om een
woonontwikkeling op deze site mogelijk te maken.
 Eerder werd een Bijzonder Plan van Aanleg Hooirt opgemaakt voor de ruimere omgeving, dat
deels overschreven werd door RUP De Wuiten.
 Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van wegenis, het bouwen
van 7 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen op de site van de voormalige sporthal.
 De omgevingsvergunningsaanvraag omvat de heraanleg van wegenis vanaf de aansluiting met de
Damstraat tot aan de voetweg naar Jules Vincartpark en de aanleg van nieuwe wegenis ter
ontsluiting van de nieuwe woningen. Het wegenisontwerp omvat tevens 15 parkeerplaatsen en
groenaanleg.
 De bestaande rooilijn wordt gedeeltelijk gewijzigd en gedeeltelijk opgeheven en er wordt een
nieuwe rooilijn vastgelegd in functie van de nieuwe wegenis.
 Conform artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet dienen
omgevingsvergunningsaanvragen die de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg omvatten, voorgelegd te worden aan de gemeenteraad die een beslissing neemt
over de zaak van de wegen.
 Conform het decreet gemeentewegen dient tevens een procedure gevoerd te worden voor de
wijziging en opheffing van de rooilijn en het vaststellen van de rooilijn van de nieuwe wegenis in
de aanvraag. De procedure tot wijziging, herziening en vaststelling van de rooilijn is geïntegreerd
in de omgevingsvergunningsprocedure.
 Er werden adviezen ingewonnen bij Aquafin, Creat, Fluvius en de brandweerzone Oost, alsook
interne adviezen.
 Tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag werden in totaal 19
bezwaren ingediend.
 De bezwaren luidden samengevat als volgt:
1. Bezwaarindiener was van mening dat het RUP enkel eengezinswoningen, maar stelt vast dat er
appartementen van 3 verdiepingen hoog worden opgericht, waarvan de terrassen gericht zijn
naar de tuin van bezwaarindiener. Bezwaarindiener gaat niet akkoord met deze appartementen
en de daarbij horende inkijk op de aanliggende tuinen, waardoor de privacy en rust verstoord
wordt.
2. Bezwaarindiener merkt op dat de terrassen ver voorbij de toegelaten bouwdiepte van 12m op de
verdieping reiken.
3. Bezwaarindieners stellen dat de hoogte van de gebouwen een aanzienlijke verstoring van lichten
en zichten met zich meebrengt.
4. Bezwaarindieners verwijzen naar de stedenbouwkundige voorschriften van RUP De Wuiten
waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de ontwikkeling rekening houdt met de ruimtelijke
kenmerken en kwaliteiten van de directe, reeds bebouwde omgeving, meer bepaald met de
bezonning en privacy van de omwonenden. Bezwaarindieners stellen dat hier geen rekening mee
werd gehouden.
5. Het RUP geeft aan dat de dakvorm hellend is en dat er enkel kan gewerkt worden met een
‘teruggetrokken verdieping ‘ onder het hellend dak. Het ontwerp wijkt hier volgens
bezwaarindieners eveneens van af.
6. Het mobiliteitsplan zal volgens bezwaarindieners een enorme impact hebben op de
verkeersveiligheid. Aan de Damstraat zal een volwaardig kruispunt worden gecreëerd, waardoor
de verkeersveiligheid hoogstwaarschijnlijk in het gedrang zal komen. Bezwaarindieners vragen
zich af welke onderzoeken werden uitgevoerd en wat de resultaten van die onderzoeken zijn.
Bezwaarindieners stellen zich de vraag waarop men zich baseert om te stellen dat er zo goed als
geen impact zal zijn.
7. Bezwaarindieners zijn niet tegen de verkaveling an sich, maar wel tegen de inplanting van
meergezinswoningen. Bezwaarindieners zijn van mening dat er andere compromissen mogelijk
zijn waar alle partijen zich in kunnen vinden en dat er beter eengezinswoningen worden voorzien
in de plaats van meergezinswoningen.
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Bezwaarindiener stelt dat het ontwerp niet overeenstemt met de visie van het RUP De Wuiten
en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijke structuurplan schrijft voor dat
"Projecten zich op een logische manier moeten inpassen in de bestaande structuur van de kern."
Het RUP bevat een aantal inrichtingsvoorstellen voor de site. Bezwaarindiener stelt dat in dit
ontwerpend onderzoek dat deel uitmaakt van het RUP rekening gehouden wordt met de visie en
eigenheid van het perceel. Zo wordt er in de toelichtingsnota gesteld dat gestapelde
woonvormen slechts mogelijk zijn op voldoende grote afstand van de grenzen van het
plangebied om inkijk te vermijden. De inrichtingsvoorstellen in het RUP houden steeds rekening
met een meergezinswoning van 9 appartementen aan de Damstraat, die ondertussen
gerealiseerd werd. Het RUP bevat vijf inrichtingsvoorstellen voor de site waarbij rekening
gehouden wordt met de inkijk op de bestaande woonkavels in het Jules Vincartpark. In drie van
de vijf voorstellen wordt dit gerealiseerd door enkel grondgebonden eengezinswoningen te
voorzien. In de twee modellen de wel hogere bebouwing bevatten wordt een grotere afstand
ten aanzien van de perceelsgrenzen gehouden en bevinden de meergezinswoningen zich in aan
de noordelijke en oostelijke zijde, waar het minste hinder wordt gecreëerd. De aanvrager houdt
geen rekening met deze inrichtingsvoorstellen en voorziet meergezinswoningen aan de
westelijke zijde, met een onaanvaardbare inkijk en schending van de privacy van de aanpalende
woningen tot gevolg.
Bezwaarindiener ervaart een onaanvaardbare inkijk door de aanwezigheid van leefruimtes en
terrassen op de verdiepingen van de meergezinswoning. Dit is volgens bezwaarindiener strijdig
met artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Bezwaarindiener stelt dat de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte van 11m niet wordt
gerespecteerd, mede door de liftschacht die uitsteekt boven de maximumhoogte.
Bezwaarindiener vreest overlast door het voorzien van te weinig parkeerplaatsen. Volgens
bezwaarindiener staan er gemiddeld 14 auto’s per avond, afkomstig van de gezinnen aan Jules
VIncartpark en de Damstraat. Dit aantal zou moeten meegenomen worden in de berekening van
het aantal benodigde parkeerplaatsen. De doelgroep van het project zijn 'jonge gezinnen met
tweeverdieners'. Het RUP gaat er bij de mobiliteitstoets van uit dat een gemiddeld gezin 2,44
personen telt. Bezwaarindiener stelt dat Hamme volgens statitstiekvlaanderen.be' 476 auto's per
1000 inwoners telt, wat neer komt op 1,16 wagens per gezin (476/1000*2,44}. Op de site zullen
35 gezinnen wonen (7 van de rijwoningen in het Jules Vincartpark, 9 van de bestaande
appartementen en 19 van de te bouwen woningen), waardoor er volgens bezwaarindiener in
totaal plaats moet geboden worden aan 47 wagens (14 + 28*1,16). Er wordt volgens
bezwaarindiener voor elke woning 1 private parking voorzien, waardoor er nog 19 wagens
gestald moeten worden op 15 openbare parkeerplaatsen. Bezwaarindiener stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met eventuele bezoekers en vreest dat de parkeerdruk in de
aanliggende woonwijk zal stijgen waardoor de kinderen in deze wijk geen plaats meer zullen
hebben om te spelen.
Bezwaarindiener stelt dat het openstellen van de bestaande wegel voor traag verkeer voor
auto’s richting Jules Vincartpark geen optie is, aangezien dit baantje te smal is en het openstellen
ervan zou zorgen voor overlast in de huidige woonwijk. In het RUP wordt gesteld dat een
ontsluiting enkel via de Damstraat in principe voldoende is.
Bezwaarindiener vreest waardevermindering van zijn woning ten gevolge van de inkijk vanuit de
meergezinswoningen.
Bezwaarindiener verwijst naar een opmetingsplan van een landmeter dat bij de aankoopakte van
de betrokken woning van bezwaarindiener gevoegd is. Bezwaarindiener voegt een kopie van de
akte en het opmetingsplan toe. Volgens bezwaarindiener behoort een gedeelte van de weg toe
aan het privaat perceel van bezwaarindiener.
Bezwaarindiener verwijst naar een brief d.d. 12 april 2017 aan het gemeentebestuur waarin
gesteld werd dat een deel van de bestaande weg op het perceel van bezwaarindieners is
gelegen. Bezwaarindieners vroegen toen onder andere om de garage op hun perceel opnieuw te
kunnen benutten aangezien door de slechte staat van de baan de garage niet bereikbaar is.
Bewaarindieners ontvingen toen een antwoord vanwege het gemeentebestuur, eveneens
toegevoegd als bijlage aan het bezwaar. In het antwoord stond onder andere te lezen dat deze
strook grond zou opgenomen zijn in het openbaar domein en dat de gemeente op deze strook
grond bezitsdaden heeft gesteld zoals het aanleggen van afwatering en asfaltverharding.
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16. Bezwaarindiener verwijst naar een brief d.d. 13 februari 2018 aan nv Value Partners die namens
de Hamse Investeringsmaatschappij belast was met de verkoop van de projectgrond. In deze
brief werd formeel gesteld dat bezwaarindieners wensten te beschikken over een voetpad en
een parkeerplaats voor de garage. Er werd eveneens gemeld dat de aanpalende buren een recht
van overweg nemen over het perceel dat eigendom is van bezwaarindiener. Tevens werd door
bezwaarindieners in de brief van 13 februari 2018 gesteld dat zij formeel hun eigendomsrechten
op deze gronden wensten te vrijwaren.
17. Bezwaarindiener stelt dat het plan geen rekening houdt met haar formele eigendomsrechten. De
voortuinstrook van bezwaarindiener was in gebruik als private parking en de resterende
voortuinstroken aan Jules Vincartpark werden afgebakend met paaltjes. De grens van het RUP
loopt duidelijk tot aan de voortuinen en niet tot tegen de voorgevels, volgens bezwaarindieners.
Het BPA Hooirt dateert van 1993 wat betekent dat bezwaarindiener nog geen afstand zou
gedaan hebben van haar eigendomsrechten. Bezwaarindiener maakt voorbehoud om verder in
rechte te treden indien de privatieve rechten van bezwaarindiener worden misbruikt.
18. Het ontwerp voorziet ter hoogte van de woning van bezwaarindieners een voetpad van 1m36
breed en er wordt tevens onvoldoende inrijruimte voorzien voor de garage van
bezwaarindieners. De bestaande asfaltering werd aangelegd door de eigenaars van de sporthal
teneinde de wegel te herstellen die door de gebruikers van de sporthal werd kapot gereden.
Bezwaarindieners hebben evenwel steeds gebruik kunnen maken van de toegang tot de garage
en de privatieve parking voor de woning. Bezwaarindiener dringt er daarom op aan dat de
vergunning wordt geweigerd of dat er bijkomende voorwaarden worden opgelegd in functie van
de toegankelijkheid van de garage en de parkeermogelijkheid van de bewoners.
19. Bezwaarindiener uit zijn ongenoegen over het feit dat hij niet aangeschreven werd in het kader
van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag.
20. Bezwaarindieners stellen dat hun verharde voortuin niet als openbaar domein kan beschouwd
worden aangezien er door de eigenaars van de betrokken woningen steeds is gesignaleerd dat
het over private parkeerplaatsen gaat, en er paaltjes zijn geplaatst. De inrichtingsschetsen die
deel uitmaken van RUP De Wuiten houden steeds rekening met het behoud van deze voortuinen
en de grens van het RUP loopt niet tot tegen de voorgevels. Hoewel de voortuinen volgens BPA
Hooirt bestemd zijn als openbaar domein, kan er volgens bezwaarindiener nog geen verjaring
ingeroepen worden aangezien het BPA dateert van 1993 en dus nog geen 30 jaar oud is.
21. Bezwaarindieners stellen dat zij hun aangelegde voortuin niet wil opofferen Deze zone is, tot
voor de recente bebouwing van het perceel van bezwaarindiener, nooit bebouwd of verhard
geweest.
22. Bezwaarindieners gaan er niet mee akkoord dat er op hun eigendom wordt gewerkt.
23. Bezwaarindiener voegt een metingsplan toe van zijn perceel waarop te zien is dat de
perceelsgrens zich niet ter hoogte van de voorgevel bevindt meer vooraan de voortuin. Bij de
aanvang van de bouwwerken op het perceel van bezwaarindiener werd het stuk opgemeten en
uitgezet door een landmeter en er kwam een ambtenaar van de gemeente langs om de exacte
perceelsgrenzen af te tekenen.
24. Bezwaarindieners hebben opmerkingen op het parkeerbeleid, aangezien er enkel rekening werd
gehouden met de op te trekken woningen. De bestaande parkeerplaatsen worden
gesupprimeerd waardoor een parkeerprobbleem zal ontstaan, aangezien de private parkings van
de bewoners verdwijnen. In totaal gaat het om 7 parkeerplaatsen.
25. Bezwaarindiener stelt dat men herhaaldelijk contact trachtte op te nemen met de architect,
maar dat deze zowel via telefoon als mail niet bereikbaar was.
 De bezwaren die betrekking hebben op de zaak van de wegen worden als volgt behandeld:
1. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
2. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
3. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
4. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
5. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
6. In totaal zullen er 19 nieuwe woongelegenheden worden opgericht in het
projectgebied. Recent werd op de hoek van de Damstraat en de her aan te leggen
wegenis een meergezinswoning van 9 woongelegenheden opgericht, die eveneens haar
toegang neemt via de nieuwe en te vernieuwen wegenis. In het kader van de opmaak
van het RUP werd een mobiliteitstoets uitgevoerd en werd een onderzoek naar de
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mogelijke milieueffecten gevoerd, rekening houdende met het vooropgestelde aantal
woningen. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat er geen significante impact te
verwachten is. De aan te leggen wegenis is doodlopend voor gemotoriseerd verkeerd,
waardoor deze wegenis enkel zal aangewend worden om de woningen te bereiken.
Bovendien is dit kruispunt nu reeds aanwezig. Er wordt ter hoogte van de Damstraat
voorzien in een heraanleg van de wegenis en dus een optimalisatie van dit kruispunt.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Er worden in totaal 15 parkeerplaatsen voorzien in het wegenisontwerp. De
grondgebonden eengezinswoningen in deze aanvraag hebben allen een carport en er is
nog mogelijkheid om een tweede wagen te stallen op de oprit. De meergezinswoningen
in deze aanvraag hebben op het gelijkvloers telkens 6 parkeerplaatsen en dit voor
telkens 3 woongelegenheden per meergezinswoning. Er worden met andere woorden
voor de 19 woningen in totaal 32 parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein. Bij de 9
appartementen die recent gerealiseerd werden op de hoek van de Damstraat en de her
aan te leggen toegangsweg werden in totaal 10 carports en 4 overdekte
autostaanplaatsen binnen de private perceelsgrenzen vergund. Er worden met andere
woorden voldoende parkeerplaatsen (46 in totaal) voorzien binnen de private
kavelgrenzen om de parkeerdruk ten gevolge van de extra woningen op te vangen. De
15 parkeerplaatsen die voorzien worden op openbaar domein kunnen aangewend
worden door bezoekers en bewoners van de bestaande woningen. Ten aanzien van de
huidige toestand worden er geen parkeerplaatsen op openbaar domein gesupprimeerd.
Het ontwerp voorziet een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer in functie van de
bereikbaarheid van de nieuwe woningen, de bestaande woningen aan Jules Vincartpark
53a tot en met 67 en de meergezinswoning op de hoek van de Damstraat met de
wegenis naar het projectgebied. De bestaande verbinding voor traag verkeer tussen de
aanliggende woonwijk en het projectgebied blijft als dusdanig gevrijwaard en wordt niet
open gesteld voor gemotoriseerd verkeer. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
beperkt zich met andere woorden tot de toegang via de Damstraat.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Kadastraal gezien behoren deze stroken toe aan de percelen met woningen Jules
Vincartpark 53a tot en met 67. Ten gevolge van het BPA Hooirt werden deze stroken
evenwel bestemd als openbaar domein. Het feit dat het wegenisontwerp ingetekend
wordt tot tegen de voorgevels van deze woningen voldoet met andere woorden aan de
stedenbouwkundige bestemming van deze stroken.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de huidige omgevingsvergunningsaanvraag.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de huidige omgevingsvergunningsaanvraag.
Het bezwaar is burgerrechtelijk van aard. Stedenbouwkundig gezien respecteert het
wegenisontwerp de stedenbouwkundige visie en bestemming van deze stroken.
Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de betrokken garage
in het wegenisontwerp. De garage kan ingereden worden vanaf de her aan te leggen
wegenis. Het voetpad is voldoende breed. Mogelijks doelt bezwaarindiener op het
voorzien van een parkeerplaats parallel met de voorgevel. De overige aspecten van het
bezwaar zijn niet stedenbouwkundig van aard en/of hebben geen betrekking op de zaak
van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Discussies over verjaring van eigendom zijn burgerrechtelijk van aard. Het
wegenisontwerp voldoet aan de stedenbouwkundig visie en bestemming van het
gebied ingevolge het BPA Hooirt en RUP De Wuiten.
Ten gevolge van het BPA Hooirt werd deze strook bestemd als openbaar domein. Het
feit dat het wegenisontwerp ingetekend wordt tot tegen de voorgevel voldoet met
andere woorden aan de stedenbouwkundige bestemming van deze voortuin.
Het bezwaar is burgerrechtelijk van aard.
Discussies over eigendomsgrenzen zijn burgerrechtelijk van aard. Er wordt verwezen
naar het uittekenen van de perceelsgrenzen door een ambtenaar van de gemeente.
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Vanuit de gemeentediensten worden enkel controles van bouwlijnen uitgevoerd. Een
exacte grensbepaling dient steeds te gebeuren door een beëdigd landmeter.
24. Dit bezwaar is niet gegrond. Er worden 15 parkeerplaatsen op openbaar domein
voorzien bovenop de private parkeerplaatsen op de verschillende woonkavels. Er wordt
verwezen naar de behandeling van het bezwaar onder het punt 16.
25. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
 Het college verzocht in haar zitting van 13 april 2021 de gemeenteraad een beslissing te nemen
over de zaak van de wegen.
 De voorziene wegenis vervolledigt het wegennet tussen de Damstraat en de verkavelingswijk
Jules Vincartpark.
 De bestaande verbinding voor traag verkeer tussen de aanliggende woonwijk en het
projectgebied blijft als dusdanig gevrijwaard en wordt niet open gesteld voor gemotoriseerd
verkeer. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer beperkt zich tot de toegang via de
Damstraat. Er is met andere woorden geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer vanuit de
Damstraat naar de westelijk gelegen verkaveling, die haar eigenheid behoudt. Er wordt vanuit de
wijk Jules Vincartpark een volwaardige verbinding naar de Damstraat gecreëerd voor fietsers en
voetgangers.
 Er wordt ter hoogte van de Damstraat voorzien in een heraanleg van de wegenis en dus een
optimalisatie van dit kruispunt.
 Er worden in totaal 15 parkeerplaatsen voorzien in het wegenisontwerp. Er worden voor de 19
woningen in de aanvraag in totaal 32 parkeerplaatsen voorzien op privé-terrein. Bij de 9
appartementen die recent gerealiseerd werden op de hoek van de Damstraat werden in totaal
10 carports en 4 overdekte autostaanplaatsen binnen de private perceelsgrenzen vergund. De
parkeerdruk ten gevolge van de extra woningen wordt met andere woorden binnen de private
perceelsgrenzen opgevangen. De 15 parkeerplaatsen die voorzien worden op openbaar domein
kunnen aangewend worden door bezoekers en bewoners van de bestaande woningen. Ten
aanzien van de huidige toestand worden er geen parkeerplaatsen op openbaar domein
gesupprimeerd.
 Het ontwerp voorziet een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer in functie van de
bereikbaarheid van de nieuwe woningen, de bestaande woningen aan Jules Vincartpark 53a tot
en met 67 en de meergezinswoning op de hoek van de Damstraat.
 Uit bovenstaande overwegingen blijkt de overeenstemming met de principes die uiteengezet
worden in artikel 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.
De zaak van de wegen dient beslist te worden door de gemeenteraad. Het college doet daarna een
uitspraak over de omgevingsvergunningsaanvraag.
STEMMING: Met 20 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Mieke
De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van
den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot,
Henri Peelman, Frank Van Erum, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Leo Van der Vorst, Mario
Michils, Ignace Sertijn), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Het rooilijnplan voor de wegenis in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend
op 30/12/2020 (gemeentelijk dossiernummer 2020/00385/OMV) door Togofill voor de aanleg van
wegenis, het bouwen van 7 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen, aan Jules Vincartpark op de
percelen, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr 1226Y6 en 1226T6 en deels op openbaar domein
(zonder kadasternummer), goed te keuren.
Artikel 2: Het ontwerp voor de aanleg van wegenis en de bijhorende documenten, namelijk bestek,
verklaring kosteloze grondafstand, hydraulische nota, kostenraming, beschrijvende nota,
hemelwaterformulier, plan bestaande toestand, foto's, archeologische nota, terreinprofielen bestaande
toestand, inplantingsplan, wegenis- en rioleringsontwerp, beplantingsplan, details, modeldwarsprofielen,
lengteprofielen, opgemaakt door studiebureau Steven Buyens, Destelbergen, goed te keuren.
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Artikel 3: De aanvrager is gehouden de aanleg op zijn kosten te realiseren voor volgende
nutsvoorzieningen: laagspanning, openbare verlichting, radio en TV-distributie, gasleiding, waterleiding
en telefoon, binnen de grenzen van het projectgebied.
Artikel 4: De aanvrager is tevens gehouden tot de kosteloze grondafstand aan het lokaal bestuur van de
wegbedekking met infrastructuur na de definitieve aanvaarding ervan en dit met het oog op de inlijving in
het openbaar domein.
Artikel 5: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Creat na te leven.
Artikel 6: De aanvrager dient tegemoet te komen aan de opmerkingen van het advies van Aquafin.
Artikel 7: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Brandweerzone Oost na te leven.
Artikel 8: Voorafgaand aan de aanvraag van de infrastructuurwerken in het project zal ten bate van het
lokaal bestuur een bankwaarborg worden gesteld voor een bedrag gelijk aan de kostprijs voor uitvoering
van de ontworpen infrastructuurwerken en nutsleidingen, indien de aanvrager voor de voorlopige
aanvaarding reeds woningen of loten wenst te verkopen.

O.14
Omgevingsvergunningsaanvraag Herinrichting van de N446 Waasmunster-HammeDendermonde - zaak van de wegen - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen.
 Artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet houdende de beslissingsbevoegdheid van de
gemeenteraad over de zaak van de wegen in vergunningsaanvragen die wegeniswerken
omvatten.
 Het omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.
 Het omgevingsvergunningenbesluit van 27 november 2014, in het bijzonder artikel 47.
 De omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Wegen oost Vlaanderen op 18/12/2020 voor
de heraanleg van de N446, gelegen op openbaar domein.
 Artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de beslissingsbevoegdheid
van de gemeenteraad over de zaak van de wegen in vergunningsaanvragen die wegeniswerken
omvatten.
OVERWEGINGEN:
 Het dossier, ingediend door Wegen oost Vlaanderen, voor het herinrichten van de N446,
verdeeld over de gemeentes Waasmunster, Hamme Zogge en Dendermonde Grembergen.
 Het openbaar domein wordt heraangelegd voor verschillende stukken langsheen het traject van
de N446 van Dendermonde naar Waasmunster. Dit met aandacht voor de kruispunten en voor
de zwakke weggebruikers.
 De onteigeningen zijn afgerond.
 Het projectgebied is gelegen en verdeeld over het agrarische gebied, het woongebied en het
woongebied met landelijk karakter, alles gelegen op openbaar domein.
 Het advies van Agentschap Natuur en Bos d.d. 9/04/2021.
 Het advies van Departement Landbouw en Visserij van 16/04/2021.
 Het advies van Elia Asset van 29/03/2021.
 Het advies van Polder Schelde Durme Oost van 15/04/2021.
 De melding van Brandweerzone Oost op 11/03/2021 dat er geen elementen zijn waarop de
brandweer advies kan geven.
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In de afgeleverde adviezen en gevraagde adviezen worden een aantal voorwaarden
geformuleerd met betrekking tot de nutsvoorzieningen en veiligheid.
Het dossier werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die de aanvraag
voorwaardelijk gunstig achtte.
 Het openbaar onderzoek over deze omgevingsvergunningsaanvraag, georganiseerd van 16 maart
2021 tot en met 14 april 2021.
 Tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag werden in totaal 12
bezwaren ingediend:
 De bezwaren luidden samengevat als volgt:
1. Het perceel gelegen 2e afdeling, sectie C, nr. 1079h is niet toegankelijk vanwege een groot
plantvak. In het verleden werd hiervoor contact genomen met het studiebureau, maar de nodige
beloofde aanpassing is niet gebeurd. Het perceel is vanwege het plantvak niet toegankelijk met de
wagen, wat uiteraard niet interessant is voor de toekomstige bouwheer.
2. Bezwaarindiener meldt dat de plannen verouderd zijn. Op de plannen waarmee werd gestart
waren er nog geen woningen opgericht op nummer 7 en ook nr. 9 werd pas opgericht in 2014.
Bezwaarindiener meldt dat hierom de plannen moeten worden aangepast en de voetpaden moeten
worden aangelegd tot waar de woningen zijn gebouwd, zijnde tot Mispelaarstraat nr. 10 en
Mispelaarstraat 7.
3. Bezwaarindiener meldt dat het naastgelegen perceel niet van een overbrugging van de gracht
wordt voorzien en dat de aansluiting met een afwateringsbuis diameter 300 (afwatering van
achtergelegen landbouwperceel) niet op de plannen wordt vermeld.
4. Principes en inzichten over de mobiliteit zijn verouderd, het uitdrukkelijke uitgangspunt was een
veiligere fietsvoorziening langs de N446. Nu blijkt uit het ontwerp dat de doorstroming van
vrachtwagens en autoverkeer primeert op de veiligheid van de fietser. Bezwaar met betrekking tot
Hams grondgebied handelt over de kruising met de Sint-Annastraat. De fietsoversteek dient te
worden aangepast zodat de fietsers die de weg willen kruisen het doorgaand fietsverkeer niet
hinderen. Er dient eveneens een grotere opstelplaats in de middenberm te worden voorzien zodat
mensen met kinderen, fietskarren, kunnen opstellen in een wachtruimte in de middenberm. De
fietsoversteek dient ook gemarkeerd te worden. Bezwaarindiener vraag om het ontwerp dusdanig
aan te passen.
5. Bezwaarindiener is van mening dat de maximale toegelaten breedte voor zijn oprit (5m) niet
voldoende is en wil dit bekijken.
6. Bezwaarindiener vermeld dat voor de woning Heirbaan 38 twee opritten zijn momenteel. OP de
plannen staat slechts 1 oprit aangegeven. Voor het achtergelegen groenbedrijf is een smallere oprit
ingetekend dan de bestaande. Bezwaarindiener meldt dat hierdoor problemen zullen ontstaan met
betrekking tot op en afrijden van het perceel.
De bezwaren die betrekking hebben op de zaak van de wegen worden als volgt behandeld
1. Bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Het perceel moet degelijk kunnen ontsloten worden met het
openbaar domein.
2. Bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond. Wegen en verkeer voorziet in de aanleg van de N446
een aansluiting op het bestaande verkeersnetwerk. Het is niet de taak van Wegen Oost Vlaanderen
om de gemeentewegen van voetpaden te voorzien. Een deel van de bezwaren gaan over de N446
op grondgebied van Waasmunster.
3. bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond. Het is aan de aanvrager, de bouwheer of eigenaar om
een aanvraag tot aansluiting te doen, alsook om een aanvraag in te dienen voor een overwelving
van de gracht.
4. Bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond. Het studiebureau heeft de verschillende mogelijkheden
bekeken. Het voorzien van een grotere opstelplaats in de middenberm verkleind de ruimte voor de
automobilist. Indien de opstelplaats groter wordt gemaakt zal deze ervoor zorgen dat er meer
zwakke weggebruikers in de middenberm komen te wachten wat een gevaarlijke situatie kan
veroorzaken.
5. Bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond. Voor het verkrijgen van een toegang tot het perceel
groter dan 5m is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit dient te worden bekeken tijdens de
vergunningsaanvraag met de bevoegde instanties.
6. Bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond. Voor het verkrijgen van een bredere toegang dient door
de betrokkene een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te worden ingediend. Tijdens de
procedure zal advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De omgevingsaanleg met de wijzigingen van de N446 zoals voorzien in de aanvraag tot
omgevingsvergunning met gemeentelijk dossiernummer 2020/00390/OMV, ingediend door Wegen en
Verkeer, goed te keuren, het perceel gelegen te Heirbaan 2e afdeling, sectie C, nr. 1079h, dient echter
wel van een goede ontsluiting met het openbaar domein te worden voorzien;
Artikel 2: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Agentschap Natuur en Bos na te
leven.
Artikel 3: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Departement Landbouw en
Visserij na te leven.
Artikel 4: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Elia Asset na te leven.
Artikel 5: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Polder Schelde Durme Oost na te
leven.
Artikel 6: Het ontwerp voor de heraanleg van de wegenis van de N446 met bijhorende documenten zoals
beschrijvende nota, document addemndum B8, B9, B25, B26, E7, E8, V1, plannen bestaande toestand,
plannen nieuwe toestand, wegenis- en rioleringsplanne, ontbossingsplannen, document boscompensatie,
tereinprofielen, details, dwarsprofielen, machtigingaanvragen, verscherpte natuurtoets, plan aanduiding
KLE's, opgemaakt door SWECO BELGIUM, GENT, goed te keuren met de voorwaarde dat het perceel
gelegen 2e afdeling, sectie C, nr. 1079h van een goede ontsluiting met het openbaar domein dient te
worden voorzien.

O.15
GBS De Dobbelsteen & GKS Ondersteboven: Wijziging van aansluiting bij een openbaar
ondersteuningsnetwerk vanaf schooljaar 2021-2022 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40, 41
en 56.
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172 quinquies, § 3, vijfde lid.
OVERWEGINGEN:
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 februari 2021 tot wijziging
van aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk en het besluit van de gemeenteraad
van 28 april 2021 tot bekrachtiging hiervan.
 Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
moeten de schoolbesturen vanaf 1 januari 2018 sluitende afspraken hebben over de vorming
van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de
ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
 Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en moet aldus verplicht genomen worden.
 Het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet aansluiten bij een
aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied.
 Een herstructurering die wordt doorgevoerd binnen Ondersteuningsnetwerk Centrum en het
verzoek van het bestuur van Ondersteuningsnetwerk Centrum om de samenwerking stop te
zetten.
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Het college van burgemeester en schepenen heeft om die redenen op 23 februari 2021 bij
hoogdringendheid beslist om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk plus².
Deze beslissing zal nog een advies krijgen van de volgende schoolraad en zal voorgelegd worden
op het volgende ABOC.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Het schoolbestuur lokaal bestuur Hamme sluit met haar scholen gewoon basisonderwijs aan
bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen plus².

O.16

Lijst nominatieve subsidies 2021 - aanpassing - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
o Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 41 23° dat bepaalt dat het toekennen van nominatieve subsidies niet kan
worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
o Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies.
o Art. 4. Behoudens in de gevallen dat een wettelijke of reglementaire bepaling daarin
voorziet, moet elke beslissing tot verlening van een toelage de aard, de omvang en de
aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording
van de toelagetrekker wordt geëist alsook, in voorkomend geval, de termijnen
waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd.
OVERWEGINGEN:
 Jaarlijks wordt een lijst opgemaakt van nominatieve subsidies, die niet onderworpen zijn aan een
subsidiereglement. De nodige kredieten hiervoor zijn opgenomen in het meerjarenplan maar de
lijst aan wie deze worden toegekend maakt hier geen onderdeel meer van uit en wordt bijgevolg
niet langer automatisch vastgesteld bij de vaststelling van het meerjarenplan. Het is de
gemeenteraad die bevoegd is tot het toekennen ervan.
 De reeds vastgestelde lijst van januari 2021 wordt aangepast met: “Het toekennen van een
nominatieve subsidie van 114.000 euro aan Ondernemend Hamme vzw als organisator van de
actie "stimulering en ondersteuning" van de horeca, in opdracht van het gemeentebestuur.”
o De horecasector is al ruime tijd verplicht gesloten. Om deze sector te stimuleren en te
ondersteunen bij de nakende heropstart wordt een actie uitgewerkt. Het betreft:
enerzijds de stimulering met een horecabon en anderzijds ondersteuning met een vast
bedrag om de opstartkosten bij heropening (FFP2 maskers, ontsmettingsmiddelen, co²
meter, scheidingswanden, ...) te kunnen dragen.
o Ondernemend Hamme vzw zal instaan voor de verdere concrete uitwerking van deze
stimulerings- en ondersteuningactie en zal de horecazaken hiervoor uitnodigen. De
deelnemende horecazaken onderschrijven een deelnameovereenkomst, opgemaakt
door Ondernemend Hamme vzw.
 De lijst wordt eveneens aangepast met een verhoging van de subsidie met 6.000 euro naar in
totaal 12.600 euro aan de Carnavalshallen Hamme & Moerzeke vzw. Gelet op de verhoging van
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de nominatieve subsidies voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen n.a.v. de Coronacrisis
wordt ook de nominatieve subsidie t.b.v. de vzw Carnavalshallen verhoogd met 6.000 euro.
Ten gevolge van een materiële misslag ontbraken de namen van sommige begunstigden, nl. het
agentschap voor onderwijsdiensten, maatwerkbedrijf Spoor2 en het noodfonds bij rampen, in de
lijst die voorlag op de gemeenteraad van maart 2021. Deze werden opnieuw opgenomen in de
huidige lijst.

STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Mieke
De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van
den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles
Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 4 onthoudingen
(Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: De nominatieve subsidies voor het jaar 2021 worden als volgt vastgesteld:
MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

EVA Dienst 112 Hamme VZW 0686.707.738

Bedrag:

121.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-447/0500-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Ondernemend Hamme VZW 0897.731.040

Bedrag:

132.500,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme 0680.397.590

Bedrag:

3.737,25

Begunstigde:

Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093

Bedrag:

2.348,35

Begunstigde:

Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093

Bedrag:

2.384,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

EVA Toerisme Hamme vzw 0410.874.380

Bedrag:

47.350,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0521-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Wuitenscomité vzw 0448.711.706

Bedrag:

13.168,75

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0530-00/6496999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
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Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Bedrijfsgilde Hamme bij Van Avermaet Theo RR64.05.19-077.53

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Dierenwelzijn MILADI bij Windey Stijn 78.08.31-199.80

Bedrag:

1.500,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR71.03.25-170.10

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme bij Lin De Munck RR86.10.27-166.27

Bedrag:

3.500,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme-Sint Anna bij Bart Dierick RR82.01.15-081.34

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme-Zogge bij Schram Evelyn RR89.08.30-206-43

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03

Bedrag:

2.625,00

Begunstigde:

Landbouwcomité bij Vehent André RR 45.11.29-085.67

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw 0454.343.743

Bedrag:

20.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-1381/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

OTC Spoor2 0454.994.732

Bedrag:

35.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-1382/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

OTC Spoor2 0454.994.732

Bedrag:

75.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0629-00/6495001/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

H.I.M. 0265.753.274

Bedrag:

489.658,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0705-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Carnavalshallen Hamme & Moerzeke 0670.928.313

Bedrag:

12.600,00

Begunstigde:

De Vrienden van de Durme- en Scheldehoek vzw 0409.326.835

Bedrag:

20.000,00

Begunstigde:

subsidie aan Dekenale Werken vzw - O.N. 408 166 003 (Neerlandt)

Bedrag:

1.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-324/0705-01/6496999/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Jan Tervaert VZW 0450.210.949

Bedrag:

40.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Carnavalcomité Moerzeke vzw 0849 582 715

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Hamse Wuiten bij Van Moortel Joris RR 86.06.07-043.43

Bedrag:

1.325,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87

Bedrag:

735,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0710-00/6496200/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
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Begunstigde:

FIETS-PROMO 0447.414.280

Bedrag:

10.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0740-00/6496999/GEMEENTE/CBS/432/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Sportcentra vzw 0413.691.043

Bedrag:

30.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

KFC Vigor Wuitens Hamme vzw 0415.009.848

Bedrag:

22.000,00

Begunstigde:

SVK Zogge - Voetbalpromo 0692.758.657

Bedrag:

2.200,00

Begunstigde:

VK Robur vzw 0413.103.994

Bedrag:

3.952,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Gemeentelijke sportraad bij Michiels Kristof RR770422-28333

Bedrag:

3.937,50

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Habbekrats vzw 0445 495 561

Bedrag:

40.000,00

Begunstigde:

Jeugdhuis 't Klokhuis vzw 0852 002 864

Bedrag:

37.000,00

Begunstigde:

Speelpleinen Hamme vzw - 0436.598.285

Bedrag:

10.292,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Colman Bertrand RR48111533707 voor Kindercarnaval Moerzeke

Bedrag:

250,00

Begunstigde:

Dierickx Joke RR85080205478 voor Pieto!nk

Bedrag:

4.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-281/0751-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

gemeentelijke jeugdraad

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
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Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Verenigde Protestantse Kerk Dendermone 0211 242 442

Bedrag:

1.342,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0820-00/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

Agentschap voor onderwijsdiensten AgOdi 0865.204.564

Bedrag:

64.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0820-01/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

Agentschap voor onderwijsdiensten AgOdi 0865.204.564

Bedrag:

35.500,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-622/0900-10/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw 0454.343.743, vestiging 2 156 449 956

Bedrag:

127.475,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-713/0900-10/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
Begunstigde:

Spoor 56 vzw 0420.851.326 jeugdzorg St Vincentius

Bedrag:

1.575,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-719/0900-10/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

KVG 0416.061.605

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

VFG 0454.020.574

Bedrag:

275,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-741/0909-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Noodfonds bij rampen

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-708/0911-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Blijdorp 0409 371 771

Bedrag:

1.175,00

Begunstigde:

dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

De Tandem vzw 0675.709.918 - 2.268.872.560

Bedrag:

150,00
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Begunstigde:

Dienstverleningscentrum Zevenbergen (maakt deel uit van Emmaüs) 0411 515 075

Bedrag:

50,00

Begunstigde:

Emiliani vzw 0421 911 297

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

Ganspoel vzw 0410 917 437

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

K.O.C. Snt. Gregorius 0406.633.304

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Tanderius 0462.234.001

Bedrag:

600,00

Begunstigde:

Vesta vzw 0415 298 669

Bedrag:

25,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0943-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

BGJG Hamme 0406605192

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

BGJG Moerzeke 0406605192

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

CAW Oost-Vlaanderen 0457.984.114

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Dienst familiehulp 0409 533 604

Bedrag:

325,00

Begunstigde:

Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Thuishulp vzw 0416 337 460

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-709/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Michiels Luc RR 46.12.05-087.37 Seniorenraad

Bedrag:

3.675,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

NEOS 0420.664.848

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college
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Bedrag:

200,00

Begunstigde:

OKRA Trefpunt Hamme 0412.022.346

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

S-Plus 0409.572.206

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Gepensioneerde liberalen RR33123007197

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden H.Familie RR39032308664

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden H.Hart RR 46052608638

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Kastel RR48112729280

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Moerzeke RR45103125029

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Zogge RR40010506154

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0985-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Belgische Rode Kruis afdeling Hamme 0406 729 809

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Medison Thuisverpleging vzw 0444 930 288

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Solidariteit voor het Gezin 0416 603 716

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Thuishulp vzw (Reddie Teddy) 0416 337 460

Bedrag:

325,00

Begunstigde:

Wit Gele Kruis van Oost-Vlaanderen 0410 442 335 Hamme & Moerzeke

Bedrag:

325,00

Artikel 2: De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend worden gebruikt ten bate van de
vereniging.
Artikel 3: De toekenning van een nominatieve subsidie houdt een controlerecht in. Indien de subsidie niet
wordt aangewend voor de algemene werking of specifiek opgegeven doel kan ze eventueel gedeeltelijk of
geheel worden teruggevorderd.
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O.17
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Mandemakerstraat besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
 Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
 De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.
OVERWEGINGEN:
 De Mandemakerstraat is gelegen binnen de bebouwde kom.
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
 Het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van HNR 84.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Mandemakerstraat, behoudens deze met
gebiedsdekkend karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Er geldt verboden te parkeren tussen Rijbekestraat en Calvarieberg, aan de pare zijde, en ter hoogte van
HNR 37.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:




verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xa:
o

na het kruispunt met Rijbekestraat;

o

na het kruispunt met Dijkstraat.

een onderbroken gele streep ter hoogte van HNR 37.

Artikel 3: Oversteekplaatsen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn aangebracht:


ter hoogte van HNR 84;



ter hoogte van HNR 130.
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Artikel 4: Verhoogde inrichtingen.
Een verhoogde inrichting in de vorm van een verkeersdrempel is aangebracht ter hoogte van HNR 2.
Artikel 5: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 6: Kennisgevingen.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just-fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 7: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200283_Mandemakerstraat_OT_V01

O.18

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Posthoornstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
 Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
 De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.
OVERWEGINGEN:
 De Posthoornstraat is gelegen binnen de bebouwde kom.
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
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Het voorzien van een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen met
een beperking.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Posthoornstraat, behalve deze met
gebiedsdekkend karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 2.1: Parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Er geldt parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap op de eerste
parkeerplaats na Slangstraat.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E9a met rolstoelsymbool.
Artikel 2.2: Denkbeeldige rand van de rijbaan.
Parkeerzones zijn afgebakend in het binnengebied (zie grafisch plan) en tussen HNR 13 en Slangstraat,
onderbroken aan de inritten. De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend door markeringen die de
parkeerplaatsen scheiden.
Artikel 3: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 4: Kennisgevingen.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just-fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 5: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200309_Posthoornstraat_OT_V01

O.19

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Waterstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
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Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.

OVERWEGINGEN:
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
 Het voorzien van een parkeerverbod met gewone verkeersborden E1. De regeling start aan het
kruispunt met de landbouwweg en in de andere rijrichting ter hoogte van de toegang tot de
laatst toegankelijke weide en wordt herhaald na de toegang tot De Watermolen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Waterstraat, behalve deze met gebiedsdekkend
karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Er geldt parkeerverbod aan beide zijden van de openbare weg tussen HNR 34E en HNR 36/38.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


Verkeersbord E1:
o

ter hoogte van HNR 34E, aangevuld met het onderbord type Xa;

o

na de uitrit van de parking van HNR 36/38, aangevuld met het onderbord type Xa;

o

na de inrit van de parking van HNR 36/38, aangevuld met het onderbord type Xd.

Artikel 3: Overlangse wegmarkeringen die de rijstroken aanduiden.
Een naderingsmarkering is getrokken voor het kruispunt met Kaaldries.
Artikel 4: Verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.
Aan beide zijden van de weg zijn verdrijvingsvlakken aangebracht op het kruispunt met Kaaldries.
Artikel 4: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 5: Kennisgevingen.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just-fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).
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Artikel 6: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200305_Waterstraat_OT_V01

O.20

Heropening van de terrassen in de horeca

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid M.Michils, Vl.Belang.
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
"Naar aanleiding van de heropening van de terrassen in de horeca, is er heel wat vraag om extra tafeltjes
en stoelen te mogen plaatsen, al dan niet op het openbaar domein.
In welke mate is het bestuur bereid om hieraan tegemoet te komen?"

Voor de verdere bespreking ter zitting, voor het antwoord van schepen van lokale economie T.Vermeire:
zie de audio-opname.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-DDS – beslissingen raad van bestuur 2021/04
-Intergem – goedgekeurde notulen van het regionaal bestuurscomité Noord dd. 13 januari 2021
-Intergem – syntheseverslag – acitiviteiten 2020

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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