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Gemeenteraadszitting van 30 september 2013
Bestuur
Het verslag van de voorgaande zitting werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Het streekpact 2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen, opgesteld door RESOC, werd door de
gemeenteraad unaniem bekrachtigd.
Mobiliteit
De lopende overeenkomst voor het beheer van de blauwe zone op de openbare weg loopt af
op 31 december 2013. De nieuwe ontwerpovereenkomst, opgesteld voor de periode van
2014-2019 en waarbij het aantal parkeerplaatsen werd opgetrokken van 151 naar 165, werd
goedgekeurd met 17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en N-VA en 4
onthoudingen van leden van de fractie Gemeentebelangen.
Het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap, ter hoogte van de
woning gelegen Neerstraat 46 Avelgem, werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Patrimonium
In het kader van de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan‘Stationsomgeving’, zal
tegelijk het openbaar domein in de stationsomgeving volledig heringericht worden. Achter
het stationsgebouw is er echter een hoofdhalte van De Lijn gevestigd. Aangezien De Lijn de
kosten voor de heraanleg van deze zone voor haar rekening zal nemen, werd een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, m.b.t. de studiefase van het project. De
gemeenteraad keurde deze samenwerkingsoverkomst unaniem goed.
Voor de studie en de opvolging van die omgevingswerken heeft de raadhet bestek, geraamd
op 100.000 euro en de lastvoorwaarden voor het zoeken van een geschikte ontwerper,
eveneens unaniem goedgekeurd. In deze opdracht zit ook de veiligheidscoördinatie en de
opvolging van de werken vervat.
Openbare werken
De raad keurde unaniem de overeenkomst goed, af te sluiten tussen de gemeente Avelgem
en Gaselwest, voor het huren, de jaarlijkse plaatsing en hetonderhoud van energiezuinige
kerstverlichting, voor een periode van 3 jaar en tegen een vaste huurprijs van 15.000 euro
per jaar. De uitvoering gaat van start begin december van dit jaar.
Op vraag van het provinciebestuur heeft de raad zich principieel akkoord verklaard om het
beheer van de waterlopen van 3° categorie over te dragen aan de provincie. De gemeente
voegt daar nog een voorstel van niet-geklasseerde waterlopen aan toe. Deze beslissing werd
met eenparigheid van stemmen genomen.
Ingevolge dwingende spoed heeft de raad unaniem beslist het herstel van een deel van de
riolering in de Leynseelstraat, naar aanleiding van een onverwachte wegdekverzakking, goed
te keuren en toe te wijzen aan aannemer Adiel Maes. Het college werd gelast met de
opvolging van deze onvoorziene opdracht.
Sport
Binnen het door Westtoer opgestart project ‘Iedereen Flandriën’, is het realiseren van
fietsinrijpunten één van de deelprojecten. Aangezien één themaroute ook de gemeente
Avelgem aandoet werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld betreffende de plaatsing,
de financiering, de eigendom en het onderhoud van het fietsinrijpunt aan het Pompgebouw
te Bossuit. Deze overeenkomst werd unaniem goedgekeurd.
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Sociale Zaken
De raad heeft met 6 stemmen voor van de leden van de fracties N-VA en Gemeentebelangen
en 15 stemmen tegen van de leden van fracties CD&V en sp.a, beslist het voorstel van N-VA
gemeenteraadsleden tot het oprichten van een Gezins- en Welzijnsraad in Avelgem, niet
goed te keuren.
ICT
De raad heeft met eenparigheid van stemmen de aankoop, levering en plaatsing van een
mailserver voor de diensten van de gemeente en het OCMW goedgekeurd. De raming
bedraagt 21.780 euro (BTW inclusief). De opdracht wordt uitgevoerd binnen het ITraamakkoord 2013-2017.
Brandweer
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist 10 betrekkingen van
brandweervrijwilliger vacant te verklaren en het vrijwillig ontslag van één
brandweervrijwilliger te aanvaarden.
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