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Gemeenteraad van 27.09.2018 

Aanwezig 

Philippe De Coninck 

Burgemeester-voorzitter 

  

Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, 

Dominique Buysse 

Schepenen 

  

Alex Meulebroeck, Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, 

Marcel Scheir, Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, 

Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght, Sabina De Craecker, Bianca Buysse 

Gemeenteraadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur  

 

Afwezig 

Nic Van Zele 

Gemeenteraadslid afwezig voor agendapunt 5 tot en met 11. 

 

Verontschuldigd 

Francine De Weweire 

Gemeenteraadslid 

 

Agenda 
 

Openbare zitting 
1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 30.08.2018. 

2.  CULTUUR 

Goedkeuren van de aangepaste documenten n.a.v. GDPR en samenwerkingsovereenkomst 

scholen voor UiTPAS Meetjesland. 

3.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Princiepsbeslissing straatnaamgeving plein aan de Dijkstraat te Assenede : Molenbergplein. 

4.  RUIMTELIJKE ORDENING 

Advies over aanvraag principieel akkoord bij de Deputatie voor aansnijden 

woonuitbreidingsgebied ter hoogte van Stroomstraat Oosteeklo. 

5.  MILIEU 

Goedkeuren van het gebruik van een tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats 

(openbaar domein) inzake preventie sluikstort en zwerfvuil door IVM. 

Aanvullende dagorde onafhankelijk gemeenteraadslid 

6.  Interpellatie: ondersteuning middenstand. 

7.  Interpellatie: onderhoud openbaar domein. 

8.  Interpellatie: milieu. 
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9.  Interpellatie: infrastructuur nutsleidingen water en elektriciteit. 

10.  Interpellatie: infrastructuur en verkeersveiligheid. 

11.  Interpellatie: fusie. 

 

Openbare zitting 
 

1.  Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 30.08.2018. 

 

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 30 augustus 2018 werden voorgelegd en 

goedgekeurd. 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

 

2.  Goedkeuren aangepaste documenten n.a.v. GDPR en samenwerkingsovereenkomst scholen 

voor UiTPAS Meetjesland. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad d.d. 01.06.2017 ‘Vaststellen reglementen 

UiTPAS Meetjesland’ en bijlagen. 

 Aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor UiTPAS-partners. 

 Basisovereenkomst publiq zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 01.06.2017. 

 Aangepaste algemene voorwaarden als bijlage bij de basisovereenkomst afgesloten met publiq 

(eerder Cultuurnet). 

 Aangepaste privacyverklaring publiq. 

 Aangepaste lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland. 

 Samenwerkingsovereenkomst me de scholen UiTPAS Meetjesland. 

Verantwoording 

 UiTPAS Meetjesland is een project dat cultuur- en vrijetijdsparticipatie bevordert. Het is een 

spaar- en voordelen programma voor de vrije tijd. Er kunnen niet alleen punten gespaard 

worden, ook mensen in armoede kunnen met de UiTPAS genieten van speciale kortingen of 

reductietarieven. 

 UiTPAS Meetjesland ging van start op 01.09.2017 met als partner Stad Eeklo, OCMW Eeklo, 

Gemeentebestuur Assenede, OCMW Assenede en COMEET. Op 01.09.2018 sloten 

Gemeentebestuur Maldegem en OCMW Maldegem aan bij het project.  

 Bij de start van UiTPAS Meetjesland werd een aantal documenten voorgelegd aan de raden van 

de deelnemende stad en gemeente. De gemeenteraad keurde volgende documenten goed in 

zitting d.d. 01.06.2017: 

1. Regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland 

2. Regionaal reglement UiTPAS Meetjesland 

3. Huishoudelijke reglement voor Assenede UiTPAS Meetjesland 

4. Samenwerkingsovereenkomst voor UiTPAS-partners (verenigingen) 

5. Basisovereenkomst Cultuurnet (nu gekend als publiq) 

6. Lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland 
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 Door de nieuwe privacywetgeving (GDPR), van kracht sinds 25.05.2018 werden enkele van 

bovenstaande documenten door publiq, voorheen Cultuurnet, aangepast. Het gaat om volgende 

documenten: 

1. Samenwerkingsovereenkomst met UiTPAS – partners: document 4 op eerder 

vermeldde lijst gemeenteraadszitting 01.06.2017. 

2. Algemene voorwaarden als bijlage bij de basisovereenkomst afgesloten met 

Cultuurnet (nu publiq): bijlage bij document 5 op eerder vermeldde lijst 

gemeenteraadszitting 01.06.2017. 

3. Privacyverklaring publiq 

 De doorgevoerde wijzigingen zijn er voornamelijk om de gebruiker en/of partners te informeren 

over wat er met de gegevens die zij verstrekken gebeurt. Een verduidelijking van de reeds 

bestaande bepalingen.  

 Document 6 op de eerder vermeldde lijst van de gemeenteraadszitting d.d. 01.06.2017 ‘Lokale 

gebruiksvoorwaarden’ werd ondertussen ook geactualiseerd aan de bestaande situatie.  

 Bijna alle scholen in het Meetjesland zijn ondertussen ingestapt in het UiTPAS-project. Hun rol als 

UiTPAS-partner verschilt echter van de andere UiTPAS-partners (gemeentelijke aanbieders, 

verenigingen,…) waardoor de opmaak van een eigen overeenkomst voor de scholen zich op 

drong. COMEET maakte een ontwerp van de overeenkomst voor scholen naar analogie van de 

overeenkomst voor andere UiTPAS-partners maar nam daarin de specifieke afspraken naar 

registratie, terugbetaling voor de scholen op. Dit document werd nog niet eerder goedgekeurd 

door de gemeenteraad. Voor Assenede stapten de basisscholen van de 4 deelgemeenten in: VBS 

’t Brugje, VBS De Kameleon, GBS De Duizendpoot, GBS Het Anker, VBS ’t Ooievaarsnest, GO De 

Wegwijzer. 

Tussenkomsten 

 CD&V vraagt of er al rekening is gehouden met de nieuwe wet in het kader van bescherming van 

privacy van 05.09.2018?  

Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen en laten weten aan de 

fractieleiders. 

 CD&V leest in de algemene voorwaarden van UiTPAS op pagina 12 dat personen die met de 

persoonsgegevens zullen werken een verklaring op eer moeten tekenen. Hoe zal dat geregeld 

worden? Moeten in het kader van de GDPR niet alle arbeidsovereenkomsten een clausule krijgen 

dat ze gebonden zijn aan vertrouwelijkheid?  

De algemeen directeur antwoordt dat in alle 3 van de deelnemende gemeenten de personen die 

met persoonsgegevens van de UiTPAS werken een verklaring op eer zullen moeten tekenen. De 

arbeidscontracten zijn momenteel nog niet aangepast in het kader van GDPR. We hebben nog 

geen richtlijnen gekregen van de functionaris gegevensbescherming dat dit nodig zou zijn, maar 

alle diensten zijn momenteel aan het bekijken welke documenten en reglementen moeten 

worden aangepast. We zullen navragen of arbeidscontracten moeten aangepast worden. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de aangepaste documenten i.k.v. UiTPAS Meetjesland goed: 
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- Samenwerkingsovereenkomst met UiTPAS-partners 

- Algemene voorwaarden als bijlage bij de basisovereenkomst van publiq 

- Privacyverklaring Publiq 

- Lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de scholen goed.  

 

3.  Princiepsbeslissing straatnaamgeving plein aan de Dijkstraat te Assenede : Molenbergplein. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2015, artikel 42. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

 Gemeentelijk schrijven van 05.07.2018 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ 

houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 30.07.2018, met 

akkoordverklaring van de voorgestelde naam voor het plein, zijnde : Molenbergplein. 

 Situeringsplan met aanduiding van het te benoemen plein. 

Verantwoording 

 De cultuurraad vraagt op 12.06.2018 aan het college van burgemeester en schepenen om aan 

het plein, in de volksmond gekend als ‘Molenbergplein’, een officiële naam toe te kennen. 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 03.07.2018 wordt voorgesteld om 

de procedure op te starten tot het benoemen van dit plein met volgende naam : Molenbergplein. 

 Het plein situeert zich, als een eiland, vooraan in de Dijkstraat te Assenede. 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 30.07.2018 met volgend 

voorstel: 

“Wij hebben uw brief tijdens onze vergadering besproken en we zijn akkoord met het voorstel 

om het plein ‘Molenbergplein’ te noemen.” 

Tussenkomsten  

 CD&V vraagt of enkel de naam van het pleintje verandert of dat er ook impact is op huisnummers 

van de bewoners. 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er geen impact is op de mensen die 

er wonen. Zij behouden hun adres en huisnummer. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor het plein ter hoogte van de Dijkstraat te Assenede, zijnde openbaar 

domein, wordt principieel voorgesteld: Molenbergplein. 

Art. 2 

Het dossier zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Art. 3 

Het dossier zal voor advies voorgelegd worden aan de Cultuurraad. 

 

4.  Advies over aanvraag principieel akkoord bij de Deputatie voor aansnijden 

woonuitbreidingsgebied ter hoogte van Stroomstraat Oosteeklo. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2015. 

Wetten en Reglementen 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ( VCRO ) 

 K.B. van 14 september 1977 houdende vaststelling gewestplan Gentse en Kanaalzone. 

Verwijzingsdocumenten 

 Schrijven van de Provincie Oost-Vlaanderen van 29.06.2018 m.b.t. aanvraag principieel akkoord 

Deputatie voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied te Oosteeklo. 

 Omzendbrief RO/2002/03 in verband met het opmaken van een gemeentelijke 

woonbehoeftestudie en het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied met of zonder 

woonbehoeftestudie. 

 Arrest Raad van State ( RvS 12 mei 2009. Nr. 193.184. Calders ) 

 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Assenede, goedgekeurd door de 

Deputatie op 19.02.2009. 

 De door studiebureau Antea in 2013 opgemaakte woningbehoeftestudie voor de gemeente 

Assenede. 

 Stedenbouwkundige vergunning met referentie 43002/12528/B/2017/147 verleend met 

voorwaarden aan de heer Lieven Rummens bij besluit van het college van burgemeester en 

schepenen van 25.09.2017. 

Verantwoording 

 In hoofdstuk 3.3.3.3 Gebieden waarvan de ontwikkeling verschoven wordt naar de middellange 

tot lange termijn van het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan , 

is voor gebied 16 ( WUG Rijkestraat/Koning Albertstraat ) volgens de gemeentelijke taakstelling 

alleen een ontwikkeling op lange termijn voorzien. 

 Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden kan niet worden aangetoond vanuit lokale 

behoeften op korte termijn op basis van een gesloten bevolkingsprognose. 

 De woningbehoeftestudie opgemaakt door Antea in 2013 heeft als resultaat dat er geen 

bijkomende behoefte kan aangetoond worden voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied 

tot 2023. 
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 Bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning ( besluit CBS 25.09.2017 ) voor het 

bouwen van een koppelwoning werd de woning die wordt opgericht in de bestemming 

woonuitbreidingsgebied uit de vergunning gesloten. 

 De Raad van State oordeelde dat deze omzendbrief een verordenend karakter had en vernietigde 

de betreffende bepalingen omtrent restpercelen (RvS 12 mei 2009, nr. 193.184, Calders). Het 

beschikkende gedeelte van het arrest van de RvS luidt: Vernietigd wordt de omzendbrief van 25 

oktober 2002 houdende wijziging van de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting 

en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief 

van 25 januari 2002, in zoverre daarin wordt gesteld dat het ”niet uitgesloten (is) dat op reeds 

bebouwde percelen en restpercelen van een reeds eerder aangesneden woonuitbreidingsgebied 

individuele aanvragen toch verantwoord kunnen zijn”, dat “in dergelijke gevallen (...) een 

gemotiveerde individuele afweging (wordt) gemaakt van de impact van de aanvraag op het 

geheel van het woonuitbreidingsgebied en het al dan niet nuttig zijn van het restant van het 

woonuitbreidingsgebied in het kader van een te voeren woonbeleid” en dat “bij uitzondering (...) 

een bouwaanvraag of verkavelingsaanvraag die slechts betrekking heeft op enkele restpercelen 

(kan) worden aanvaard”. 

Tussenkomsten 

 Het college van burgemeester en schepenen verwijst naar de vergunning afgeleverd op 

25.09.2017 waar 1 woning werd vergund, maar de andere woning werd uitgesloten. De eigenaar 

heeft een aanvraag gedaan bij de deputatie voor een principieel akkoord om toch het 

woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden omdat dit een restperceeltje betreft. Bij de 

opmaak van de BPA sport en recreatie is men dit stukje vergeten, waardoor er tussen het 

woongebied en het gebied voor sport en recreatie nog een klein perceel van ongeveer 200 m² 

woonuitbreidingsgebied is blijven liggen.  

Voor het college kan dit rechtgezet worden omdat het perceel is gelegen langs een goed 

uitgeruste weg en de woonkern wordt versterkt. Daarom stelt het college voor om dit gunstig te 

adviseren zoals in het aangepast ontwerpbesluit staat dat deze morgen is bezorgd aan de 

raadsleden. 

 De CD&V-fractie wil graag het perceel bekijken op plan, want in de documenten is het niet 

helemaal duidelijk. CD&V vraagt zich ook af waarom het advies deze morgen is aangepast van 

ongunstig naar gunstig? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat in het dossier is omschreven over 

welk perceel dit gaat. Het gaat over het laatste stukje, net voor de parking aan de linkse kant. Het 

college van burgemeester en schepenen heeft dinsdag pas vastgesteld dat de administratie dit 

dossier ongunstig adviseerde. Zij kijken enkel naar het wettelijk kader, dus dat is begrijpelijk. 

Maar dit dossier is ook besproken met de planoloog van Veneco en zij vond dat dit ruimtelijk wel 

een goede invulling is omdat het om een geïsoleerd restperceeltje gaat. Indien dit zou aansluiten 

bij een groter woonuitbreidingsgebied dan zou dit een precedent kunnen zijn. Het college wil er 

tevens de aandacht op vestigen dat zij enkel een advies geven en dat het aan de deputatie is om 

de eindbeslissing te nemen. 

 CD&V merkt op dat er misschien nog restpercelen zijn en dat er misschien nu wel een precedent 

wordt geschapen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat iedereen vrij is om ook een dossier in te 

dienen bij de deputatie. Voor het college geldt het opportuniteitsprincipe en geldt dit ook voor 

restpercelen in dezelfde situatie. De gemeente kan deze enkel adviseren. Het is de deputatie die 

beslist. 
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 De voorzitter leest het nieuwe besluit voor dat deze morgen werd doorgestuurd en dat ter 

stemming wordt voorgelegd : “Artikel 1 : Er wordt een gunstig advies geformuleerd voor het 

aansnijden van woonuitbreidingsgebied voor een perceel gelegen te 9968 Oosteeklo en 

kadastraal gekend 2e afd. Sie A nr. 0498 N. Artikel 2 : Advies van de gemeenteraad over te maken 

aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.” 

Stemmen 

Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, 
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse, 
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere, 
Stany Buysse, Heidi Schaght, Bianca Buysse) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire, 
Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, 
Sabina De Craecker) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Er wordt een gunstig advies geformuleerd voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied voor een 

perceel gelegen te 9968 Oosteeklo en kadastraal gekend 2e afd. Sie A nr. 0498 N 

Art. 2 

Advies van de gemeenteraad over te maken aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

5.  Goedkeuren van het gebruik van een tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats 

(openbaar domein) inzake preventie sluikstort en zwerfvuil door IVM. 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005, art. 42 en 43. 

Wetten en Reglementen 

 Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)  

 Wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals 

gewijzigd door de wet van 12 november 2009, 3 augustus 2012, 4 april 2014 en 21 maart 2018 

(Camerawet) 

 Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27.04.2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.  Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 Koninklijk besluit van 08.05.2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. 

 Koninklijk besluit van 28.05.2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 

camerabewaking plaatsvindt. 

Verwijzingsdocumenten 

 De brief van 22.03.2018 van IVM over  het cameraproject. 

 De brief van 23.04.2018 van IVM met bijlagen over het verdere verloop van het cameraproject.  
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 Het voorstel tot overeenkomst tussen de politiezone Assenede – Evergem, IVM en de gemeente 

Assenede voor het databeheer van tijdelijke vaste camera’s. 

 Het advies van de korpschef van de politiezone Assenede – Evergem over het cameraproject. 

Verantwoording 

IVM treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor 

- Het plaatsen van de camera’s  

- Het bekijken en verwerken van de beelden 

- Het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale 
politie indien nodig. 

 De afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, de lokale politie en IVM worden verankerd in 
een overeenkomst. 

 Zoals voorzien in artikel 5§2 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009, 3 augustus 2012, 

4 april 2014 en 21 maart 2018 dient de gemeenteraad van de betrokken gemeente een positief 

advies te formuleren. 

 De verwerker zal elektronisch aangifte doen via het nieuwe aangiftesysteem en een register van 

de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden zoals opgelegd door de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Hij zal dit doen uiterlijk de dag vóór de camera’s in gebruik worden 

genomen. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie vraagt of deze vaste camera’s makkelijk kunnen verplaatst worden en of de 

gemeente al gekozen heeft op welke hotspots deze zullen worden ingezet? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de precieze locaties voor de hotspots 

nog niet zijn bepaald. IVM zal de camera’s plaatsen en eventueel verplaatsen. Deze zullen elke 

week moeten bijgeladen worden. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van ‘tijdelijk’ vaste camera’s op 

openbaar domein door de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking 

Meetjesland. 

Art. 2 

De gemeenteraad keurt volgend reglement, over het gebruik van de tijdelijke vaste camera’s op een 

niet-besloten plaats, goed: 

1 Doel van de verwerking van de beelden 

Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de glasbollen en 

op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente, eventueel in overleg met de lokale 

politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van sluikstort en/of zwerfvuil. Ook in het geval van 

vandalisme aan de glasbolsites of aan de camera’s kunnen de beelden een meerwaarde betekenen. 
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Aan de hand van de beelden informatie verschaffen aan de politie of sanctionerend ambtenaar zodat 

de daders kunnen opgespoord en geïdentificeerd worden. 

 

2 Welke beelden worden opgenomen 

De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke 

omgeving van de camera’s. 

De ‘tijdelijke’ vaste bewakingscamera’s worden geplaatst op locaties waar er overlast is van zwerfvuil 

en/of sluikstort. 

Bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon 

schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, 

syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand. 

3 Wijze van verkrijgen 

De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht kunnen 

geïdentificeerd worden. 

De gegevens verkregen van de bewakingscamera’s zullen niet in real-time bekeken worden maar na 

het bekijken van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden na het vaststellen van een 

sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil. 

4 Informatieplicht 

Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera’s is verboden. 

Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt, geldt als 

voorafgaandelijke toestemming. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste 

signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente. De pictogrammen 

bevatten alle wettelijke verplichtingen. 

5 Inzagerecht 

Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden. Dit recht kan natuurlijk slechts 

uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie toegang wenst tot zijn 

gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking. De 

aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen teneinde de juiste plaats 

van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, uur, juiste plaats). De privacy van 

derden die zichtbaar zijn op de film dient beschermd te worden en de belangen van de veiligheid 

dienen afgewogen te worden. 

6 Verwijdering en vernietiging gegevens 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een maximum van 1 

maand. Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de politie of 

sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien 

beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of 

het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of slachtoffer, 

kunnen gegevens langer bewaard worden. 
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De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke of 

bestuurlijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd. 

7 Verantwoordelijke voor de verwerking 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is de gemeente Assenede. 

8 Verwerking & toegang tot de beelden 

De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij IVM, Sint-

Laureinsesteenweg 29 te 9900 EEKLO, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te kunnen 

bewaken. 

Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun 

opgedragen werkzaamheden: 

- De vaststellers GAS-overtreding in dienst van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband  IVM  

- De politiezone Assenede - Evergem 

Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.  

Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem. 

De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.  

De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden. 

In geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven aan 

de gemeentelijke ambtenaren, milieuambtenaren voor het opmaken van een proces-verbaal van een 

milieu inbreuk of een milieumisdrijf.  

Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het kader van de 

opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden aan de sanctionerend 

ambtenaar. 

9 Aangifte van de bewakingscamera 

De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging verklaart hierbij de aangifte te zullen doen van 

de bewakingscamera’s via het elektronisch loket www.aangiftecamera.be (FOD Beleid en 

Ondersteuning) 

10 Register van de beeldverwerkingsactiviteiten 

De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging zal als verwerker instaan voor het bijhouden en 

actualiseren van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. Het register zal een elektronisch 

formaat aannemen. Dit zal ter beschikking gesteld worden wanneer de 

gegevensbeschermingsautoriteit hierom vraagt. De politiediensten kunnen eveneens vragen om 

toegang te hebben tot dit register. 

Art. 3. 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging 

voor huisvuilverwerking Meetjesland en de lokale politie inzake het plaatsen van tijdelijk vaste 

camera’s goed. 

http://www.aangiftecamera.be/
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Aanvullende dagorde onafhankelijk gemeenteraadslid 
 

6.  Interpellatie: ondersteuning middenstand. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse stelt vast dat sedert 01.11.2017 de CADOZA te koop is in de 

gemeentelijke verkooppunten in het gemeentehuis, bij de Dienst Vrije Tijd en het Bezoekerscentrum. 

We zijn thans bijna een jaar verder. Welke zijn de voorlopige resultaten (verkoop aantallen en 

bedragsmatig)? Eerder werd o.a. op de gemeenteraad de suggestie gedaan om een digitaal platform 

te creëren. Wat is het standpunt van het college hierover? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er de afgelopen 10 maanden in het 

gemeentehuis 816 bonnen (€ 14.055,00), bij de dienst vrije tijd 720 bonnen (€ 18.695,00) en in het 

bezoekerscentrum 158 bonnen (€ 4.805,00) zijn verkocht. Dat is verhoudingsgewijs 30% meer dan in 

Aalter. Op de volgende ALEA-vergadering in november zal geëvalueerd worden en gekeken worden 

of er nood is aan een digitaal platform, maar eerst moeten alle cijfers verzameld worden. 

De N-VA-fractie refereert naar de tussenkomst van Heidi Schaght met betrekking tot het digitaliseren 

van de CADOZA. N-VA wijst erop dat Heidi Schaght toen nog deel uitmaakte van de N-VA-fractie en 

dat N-VA het voorstel om de CADOZA te digitaliseren heeft gelanceerd. 

 

7.  Interpellatie: onderhoud openbaar domein. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse merkt op dat verschillende burgers zich nog steeds beklagen 

over de toestand van de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze melden o.a. dat ondanks het 

verwijderen van doornen te Oosteeklo de begraafplaats er nog onverzorgd bij ligt (onkruid etc). Met 

het oog op de herdenking van 2 november zou het wenselijk zijn dat er toch extra aandacht hieraan 

zou besteed worden. Kunnen hiervoor de nodige voorzieningen getroffen worden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het onderhoud van de begraafplaatsen is 

uitbesteed aan Groep Intro. Er is overal gras gezaaid, maar door de droogte is dat niet overal gelukt. 

Helaas verdroogt het onkruid niet en is er een probleem met klaverzuring en biggenkruid. Vooral in 

de ruimte tussen de grafzerken is er een probleem. In principe moeten de nabestaanden voor het 

onderhoud instaan. Groep Intro heeft beloofd een extra inspanning te zullen doen om tegen 

Allerheiligen alles in orde te krijgen. Er moeten nog een aantal putten gevuld worden waar zerken 

zijn weggehaald en er zal opnieuw gras worden ingezaaid.  

Volgens onafhankelijk raadslid Stany Buysse is een ander blijvend probleem het onderhoud van de 

perkjes. Een plattelandsgemeente met een grote oppervlakte maakt het onderhoud door de diensten 

er niet gemakkelijker op maar kan men bijvoorbeeld o.a. te Oosteeklo met bodembedekkers of 

boomschors het probleem niet deels verhelpen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat sommige perkjes al zijn aangepakt. 

Op lange termijn wil het college meer boomschors gebruiken. Er zal bekeken worden welke 

bodembedekkers het snelst dichtgroeien zodat het onkruid geen of weinig kans krijgt te groeien. 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse vraagt of de putten gelet op de komende herfstweer en het 

terug begonnen schooljaar - al is het tijdelijk - opgevuld kunnen worden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er jaarlijks in de planning  3 beurten 

voorzien worden voor het nivelleren van het terrein. Indien er dringende nood is aan het nivelleren, 

kan dit aangevraagd worden en worden er extra beurten voorzien. 

N-VA vraagt wat de visie is van het college op de heraanleg van de parking. Wil het college een 

afgescheiden fietspad in asfalt aanleggen? 
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Het college van burgemeester en schepenen is niet van visie veranderd, maar wil het totaal terrein 

bekijken. Eventueel kan een deel van het terrein verkocht worden. De concrete invulling zal worden 

afgetoetst met de school en het bewonersplatform. 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse heeft een vraag in verband met de toestand van de fietspaden.  

Met name op het fietspad voorbij de Kloosterstraat richting Denderdreve zijn - op het Asseneedse 

grondgebied - verhogingen merkbaar van het pad door wortelgroei.  De toestand zal uiteraard 

verslechteren door niet verder in te grijpen. Kan hiervoor het nodige gedaan worden? 

Het college van burgemeester en schepenen heeft een studiebureau aangesteld. Deze opdracht is 

reeds toegewezen aan een aannemer die dit heeft opgenomen in zijn planning. 

 

8.  Interpellatie: milieu. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse merkt op dat de houtkanten steeds meer verdwijnen. Deze 

kleine landschapselementen zijn waardevol.  Vaak rooien landbouwers en particulieren bomen langs 

akkers omdat het afleveren van snoeiafval een kostprijs kent bij het milieupark. Vroeger kon men 

hiervoor subsidies krijgen. Kan dit eventueel opnieuw ingevoerd worden? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het Regionaal Landschap via een 

Europees project hier sterk op in zet. Zo is er in Oosteeklo nieuwe aanplant gebeurd ter bescherming 

van de Geelhors. Het Loket buitenomgeving heeft alle bomen van Assenede in kaart gebracht zodat 

de milieudienst beter zal kunnen opvolgen of heraanplant correct gebeurd bij het afleveren van 

kapvergunningen. 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse heeft een vraag in verband met de bijenpopulatie. Bijen zijn van 

levensbelang maar de Aziatische hoornaars kunnen een probleem vormen voor onze imkers. Dat 

stelde men in 2012 vanuit Natuurpunt. Anno 2018 blijkt dit een realiteit. In de Franse media 

verschenen reeds vóór 2012 horrorverhalen over hoornaars – de Japanse variant dan - die in een 

paar minuten hele bijenkorven kunnen uitmoorden. In de krant stond vermeld dat de 

brandweerzone Centrum de burgers oproept om zo snel als mogelijk hen te verwittigen als ze 

Aziatische hoornaars zien. De Hulpverleningszone Centrum rekent gemiddeld €40,00 aan voor 

wespenverdelging. https://wespennest.vlaanderen/assenede meldt dat er nog geen 

erkende professionele verdelger is geregistreerd voor Assenede noch enige registratie van imkers. 

Stany Buysse vraagt of het niet wenselijk zou zijn dat elke wespenverdeling kosteloos zou worden en 

dat de gemeente in een terugbetaling voorziet? Dat er een database zou bijgehouden worden van de 

gekende imkers? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat wespen inderdaad soms lastig kunnen 

zijn maar wespen zijn ook zeer nuttig. De wespen voederen aan hun larven ander insecten zoals 

vliegen en muggen. Eén wespennest kan grote hoeveelheden vliegen en muggen verwijderen. Het is 

niet aangewezen om alle wespennesten te verwijderen. Het is enkel nodig om een wespennest te 

verwijderen als er effectief hinder is. Tevens is het bestrijdingsmiddel waar de wespennest mee 

wordt bestreden ook giftig voor bijen en andere insecten. Er moet dus voorzichtig mee 

omgesprongen worden. Het kan dus niet zijn dat de gemeente zou voorzien in een terugbetaling van 

de wespenbestrijding. De Aziatische hoornaar is een exoot die uiteraard wel moet bestreden 

worden. De brandweerzone heeft samen met de universiteit Gent een project opgestart om de 

nesten te lokaliseren en een methode te ontwikkelen om deze te bestrijden. Voorlopig werden er 

nog geen nesten gevonden in Assenede. In het telefoonrepertorium van het gemeentelijk nood- en 

interventieplan werd een lijst van de imkers in de gemeente opgenomen. De gemeente beschikt dus 

over de contactgegevens van de imkers in de gemeente. 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse stelt voor om de bestrijding van de Aziatische hoornaar wel op 

kosten van de gemeente te doen.  

https://wespennest.vlaanderen/assenede
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Het college heeft dit op de Zoneraad uitgebreid besproken. Het is aan de volgende legislatuur om 

hierover uitspraken te doen. 

N-VA leest op website van Natuurpunt dat er in de periode 2004-2017 slechts 6 nesten van de 

Aziatische hoornaar zijn bestreden. Blijkbaar wordt deze soort ook vaak verwisseld met de Europese 

hoornaar. 

 

9.  Interpellatie: infrastructuur nutsleidingen water en elektriciteit. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse vernam van bewoners uit Oosteeklo dat her en der er 

problemen zijn met lekken in de waterleiding. Zo waren er recentelijk problemen in o.a. de Bosstraat, 

Stroomstraat en de Koning Albertstraat. Zijn de gemeentelijke diensten op de hoogte van de reden 

van deze lekkages? Is er een structureel probleem? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vezelcementleidingen in Oosteeklo 

sterk verouderd zijn en aan vernieuwing toe zijn. Door de combinatie van verouderde leidingen en 

extreme droogte zijn er deze zomer verschillende breuken gekomen in de waterleidingen in de 

Stroomstraat, de Vlasgaardstraat, de Abdijstraat en heel recent ook in de Koning Albertstraat. Alle 

breuken werden spoedig hersteld door De Watergroep. De werken in de Vlasgaardstraat zijn in 

augustus gestart en ondertussen afgerond. In oktober zullen de werken in de Abdijstraat aanvatten 

en de werken in de Stroomstraat starten begin november en zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen 

eind januari. Op 20 en 21/09 zijn er twee breuken geweest in de waterleiding in de Koning 

Albertstraat.  

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse stelde vast bij een rondgang dat nog steeds vele 

elektriciteitspalen ondersteund worden door stuttende palen (o.a. Fonteinestraat). Dit werd al 

herhaaldelijk aangekaart ook tijdens een vorige legislatuur. Zal dit zo blijven? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat, indien er zich een gevaarlijke situatie 

zou voordoen, Eandis dit uiteraard voor neemt. De technische dienst van de gemeente volgt dit en 

heeft een heel intensief contact met Eandis. Bij Eandis is dit echter geen prioriteit omdat dit niet in 

een rode zone ligt.  

 

10.  Interpellatie: infrastructuur en verkeersveiligheid. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse kaart aan dat verkeersveiligheid iets is waar men traditiegetrouw 

deze maand aandacht voor heeft maar eigenlijk continu aandacht voor zou moeten hebben. 

Rekening houden met de gegevenheid van feitelijke situaties die vaak onomkeerbaar zijn en 

bevoegdheden, die niet altijd bij de gemeente liggen, zijn oplossingen niet altijd evident. Welk is de 

houding van de meerderheid tav het aanleggen van fietssuggestiestroken ter hoogte van scholen? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er enkel in Boekhoute nog geen 

fietssuggestiestroken zijn aangelegd. De opmerking zal worden meegenomen. 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse stelt vast dat op 01.01.2015 de ‘Brandweerzone Centrum’ 

officieel van start ging. De ambulancedienst is een zegen voor onze gemeente en bevolking. Op de 

lijst overeenkomstig de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid van de zoneraad van 

29.05.2018 is onder punt 3 de Drone AED intentieverklaring opgenomen. 

https://www.assenede.be/data/content/file/Brandweer%20en%20politie/2018-05-29-zr-lijst.pdf 

Wat is de stand van zaken in verband met het automatische reanimatiesysteem? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er al 5 toestellen operationeel zijn en 

binnenkort komen er nog 2 bij. In theorie zou er in een straal van 250 m een toestel ter beschikking 

moeten zijn. Met betrekking tot gebruik van drones onderzoekt men nog wat mogelijk is. De eerste 

https://www.assenede.be/data/content/file/Brandweer%20en%20politie/2018-05-29-zr-lijst.pdf
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stap is een intentieverklaring. Daarna moeten alle stakeholders de juridische implementatie mogelijk 

maken. Pas in een derde fase kan een testmodule opgestart worden.  

11.  Interpellatie: fusie. 

 

Onafhankelijk raadslid Stany Buysse stelt vast dat de gemeenteraadsverkiezingen 2018 naderen. De 

vraag of is dit de laatste gemeenteraadverkiezingen zullen zijn in de huidige vorm. Als Vlaanderen het 

fusieverhaal verplichtend zou maken, zal de huidige meerderheid de bevolking dan voorafgaand 

bevragen? Zal er dan oog zijn voor burgerparticipatie en zal men de bevolking een beslissende rol 

laten spelen (naam, etc)? 

Het college van burgemeester en schepenen wil deze problemen oplossen als ze zich stellen. De 

vraag is of Vlaanderen fusies zal verplichten. Zij moeten de voorwaarden bepalen, ook wat 

burgerparticipatie betreft.  

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 

 

 

 

 

 

F. Willems Ph. De Coninck 

Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter 


