Besluitenlijst van de Gemeenteraad
van donderdag 28 februari 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 29 januari 2019
worden goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2. Interlokale Vereniging Wonen DHKL - goedkeuren jaarverslag en
jaarrekening werkingsjaar 7 (oktober 2017-september 2018)
Besluit
Artikel 1
Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 7 (oktober 2017-september
2018) van de Interlokale Vereniging Wonen DHKL worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 7 (oktober 2017-september
2018) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de subsidiërende overheid.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
Publieke ruimte
3. Vervoerregio Kortrijk – Toetreden tot Vervoerregioraad
Besluit
Artikel 1
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Kortrijk. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op
eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van
de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Kortrijk. (vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).
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4.

Vervoerregio Kortrijk – Aanduiden vertegenwoordigers
Besluit
Artikel 1
De schepen bevoegd voor Mobiliteit en de Burgemeester zijn de
vertegenwoordigers van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Kortrijk.
Artikel 2
Bij afwezigheid van zowel de Burgemeester als de schepen bevoegd voor Mobiliteit
zal het schepencollege iemand afvaardigen uit het college.
Artikel 3
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Kortrijk. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van de werkgroepen bij te wonen.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Kortrijk. (vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).

5.

Addendum Regiomasterplan Openbare Verlichting - Regio ZuidLeie-Schelde - Gemeente Kuurne - goedkeuring
Besluit
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het Addendum Regiomasterplan Openbare
Verlichting – Regio Zuid-Leie-Schelde dat werd opgemaakt door de Intercommunale
Gaselwest cvba, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk.
Artikel 2
De raad hecht specifiek goedkeuring aan de technische fiches die voor de
onderscheiden deelgebieden en straten werden opgemaakt voor de gemeente
Kuurne binnen het kader van het regiomasterplan. De technische fiches maken
integraal deel uit van het regiomasterplan, voor wat betreft de gemeente Kuurne.
Artikel 3
De raad hecht specifiek goedkeuring aan het plan van de gemeente Kuurne waarop
de onderscheiden deelgebieden en straten, met hun bijbehorende onderverdeling,
zijn aangeduid. Het plan maakt integraal deel uit van het regiomasterplan, voor wat
betreft de gemeente Kuurne.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intercommunale
Gaselwest cvba, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk.
Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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SAMENLEVEN
Vrije tijd
6. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning
inzake jeugdwerkinfrastructuur - goedkeuren wijziging
subsidiereglement
Besluit
Artikel 1
Onderstaande aanpassing aan het “Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de
ondersteuning inzake jeugdwerkinfrastructuur” wordt goedgekeurd:
Artikel 3 Verdeelsleutel en berekeningswijze
Voorwerp van betoelaging
Jeugdhuizen die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in
aanmerking voor de huurtoelage indien de huurkosten en de huurlasten
(zonder verbruik van water, gas en elektriciteit) hoger zijn dan 5000 EUR per
jaar.
Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 70% van de lopende
huurkosten en huurlasten met een maximum van 4600 5500 EUR per jaar.
Artikel 2
Bij de eerstvolgende budgetwijziging wordt het budget op ACT-12/075000/6493013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U verhoogd naar € 5500.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere
uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
7. Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de
politiezone VLAS — principiële toestemming
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van
bodycams/dashcams op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied
van de gemeente Kuurne.
Artikel 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef wnd., die instaat
voor het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten
conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen.
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.
Artikel 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van
bestuurlijke politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
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8.

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de
beperking op de ambulante activiteiten op en langs de openbare
weg te Kuurne op zaterdag 2 maart 2019 tijdens Kuurne-BrusselKuurne voor wielertoeristen en zondag 3 maart 2019 tijdens de
wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne
Besluit
Artikel 1
Op zaterdag 2 maart 2019 en zondag 3 maart 2019 vanaf 09.00 uur tot 19.00 uur
is er verbod op het houden van ambulante activiteiten langs straten en openbare
pleinen of plaatsen, inbegrepen de vaste standplaatsen op de openbare weg, en alle
plaatsen palende aan de openbare weg toegankelijk voor het publiek en die niet
specifiek bestemd zijn om gebruikt te worden voor de verkoop of voor
verkoopaanbiedingen, tenzij de betrokkenen in het bezit zijn van een door de
Burgemeester afgeleverde schriftelijke uitzonderingsvergunning die de plaats
aanduidt waar de ambulante activiteit mag worden uitgeoefend, bij welk middel en
met welke waren en na voorafgaandelijke toelating van de concessiehoudende
vereniging.
Artikel 2
Deze verordening is toepasselijk op het grondgebied van de gemeente Kuurne in
volgende straten en pleinen :
 Brugsesteenweg,
 Verbindingsweg tussen Brugsesteenweg en Melkweg,
 Sint-Katriensteenweg vanaf N50 tot en met het kruispunt Vijverhoek-SintPietersstraat
 Parking “Astrid”
 Sint-Michielsweg
 Parkwijk,
 De volledige groenzone gelegen tussen de Brugsesteenweg, St-Michielsweg
en Parkwijk
 Bloemistenstraat,
 Papaversstraat,
 Burg. Decoenestraat,
 Kattestraat,
 parking Renbaan,
 kruispunt “Het Kruiske” en
 Bavikhoofsestraat,
 Marktplein incl. parking en terrassen,
 Kerkstraat en Tramstatie,
 Nieuwenhuyse vanaf de N50 (Brugsesteenweg) tot de Veldm.
Montgomerystraat
 Veldm. Montgomerystraat vanaf Nieuwenhuyse tot de ingang van het
jeugdcentrum
 Boomgaardstraat, van de N50 tot de ingang van het jeugdcentrum
 Sportpark
 Harelbeeksestraat
 Lt. Gen. Gérardstraat
 Kerkstraat
 Bavikhoofsestraat
 Rijksweg
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Artikel 3
Met het oog op het toewijzen van de standplaatsen voor ambulante
handelsactiviteiten wordt het beheer van het openbaar domein zoals aangeduid in
artikel 2 en voor de duur zoals bepaald in artikel 1, in concessie gegeven aan de
organiserende vereniging, zijnde de Wielerclub Koninklijke Sportingclub Kuurne
vzw, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Marktplein 9. De
concessiehoudende vereniging kan de betaling van een standplaatsvergoeding
vragen.
Artikel 4
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin
voorzien.
Artikel 5
Deze beslissing wordt bekendgemaakt.
Artikel 6
Afschrift van deze beslissing wordt binnen achtenveertig uren in drievoud gestuurd
aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank te
Kortrijk.
Artikel 7
Deze beslissing is onderworpen aan administratief toezicht.
9.

Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 'Kuurne-BrusselKuurne 2019' – goedkeuring
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder nood- en
interventieplan (BNIP) voor de wielerwedstrijd 'Kuurne-Brussel-Kuurne 2019',
opgemaakt door de noodplanningscoördinator.
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

10.

Gaselwest - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van 25
maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgend agendapunt van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 25 maart 2019:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest op 25 maart 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
11.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuren
agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger
en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering van 26 maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 26 maart 2019:
1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders
2. Aanduiding effectieve bestuurders
3. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 26 maart 2019, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

12.

TMVS dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019:
1. Toetredingen en uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uittredingen;
3. Benoeming raad van bestuur;
4. Mededelingen;
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVS dv:
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
13.

TMVW ov - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat
van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 2019:
1. Goedkeuring van toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke
uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uitbreidingen van toetredingen en gedeeltelijke
uittredingen;
3. Benoemingen bestuurders in de Raad van Bestuur vanaf 22 maart 2019;
4. Benoeming van de leden van de Adviescomités voor Domeindiensten vanaf
22 maart 2019;
5. Benoeming van de leden van het Adviescomité Secundaire Diensten vanaf 22
maart 2019;
6. Mededelingen;
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 2019, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

14.

IMOG - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart 2019:
1. Samenstelling van het bureau;
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders;
3. Vaststellen presentiegelden;
4. Varia.

7

Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart 2019, waarvoor een
beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan IMOG,
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
15.

Intercommunale Leiedal - goedkeuren agenda en vaststellen van
het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
28 maart 2019
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Bijzondere Algemene Vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 maart
2019:
1. Installatie algemene vergadering - Uitvoering van artikel 42-44 van de
statuten.
2. Benoeming raad van bestuur – bestuurders met stemrecht (geheime
stemming) - Uitvoering van artikel 19 van de statuten.
3. Akteneming raad van bestuur – bestuurders zonder stemrecht - Uitvoering
van artikel 17 II van de statuten.
4. Vaststelling presentiegelden - Uitvoering van artikel 37 van de statuten.
5. Voorstelling Verslagboek 2013-2018 en vooruitblik Leiedal 2035 - Overzicht
van de belangrijkste realisaties in de beleidsperiode 2013-2018 en een
toekomstverkenning met horizon 2035.
6. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de Bijzondere
Algemene Vergadering van de Intercommunale Leiedal op 28 maart 2019,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de
Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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16.

De Watergroep
- aanduiden van een vertegenwoordiger voor het
aandeelhoudersbestuur Drinkwater
- aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
Besluit
Artikel 1
De heer Robbe Bleuzé, raadslid, wonende Bavikhoofsestraat 32 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan het aandeelhoudersbestuur Drinkwater van De Watergroep.
Artikel 2
De heer Marc Plets, raadslid, wonende Molenput 14 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan
de algemene vergaderingen van De Watergroep.
De heer Willem Vanwynsberghe, raadslid, wonende Weidenstraat 55 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van De
Watergroep.
Artikel 3
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk
op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de De Watergroep, afdeling juridische zaken, Vooruitgangstraat
189, 1030 Brussel.
Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

17.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Besluit
Artikel 1
Mevr. Carla Meyhui, raadslid, wonende Weggevoerdenplein 10 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
De heer Jeroen Dujardin, raadslid, wonende Steenovenstraat 72 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur
Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht
18.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - voordracht
van een kandidaat-bestuurder
Besluit
Artikel 1
Mevr. Annelies Vandenbussche, raadslid, wonende Leiestraat 93 te 8520 Kuurne,
wordt als kandidaat bestuurder voorgedragen in de raad van bestuur van Psilon,
crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Psilon, crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur
Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

19.

TMVS dv - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Chris Delneste, voorzitter van de raad, wonende Weidenstraat 51 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS
dv.
De heer Jan Deprez, schepen, wonende Kattebelweg 8 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVS dv.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVS dv,
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht
20.

TMVW ov - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Chris Delneste, voorzitter van de raad, wonende Weidenstraat 51 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van TMVW
ov.
De heer Jan Deprez, schepen, wonende Kattebelweg 8 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
TMVW ov.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

21.

TMVW ov - aanduiden van een lid adviescomité secundaire
diensten
Besluit
Artikel 1
De heer Jan Deprez, schepen, wonende Kattebelweg 8 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als lid van het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen
en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen in het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer
het lid de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op de datum
van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan TMVW ov,
• hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
22.

Intercommunale Leiedal - aanduiden van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
en bijzondere algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Johan Bossuyt, schepen, wonende Weidenstraat 109 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en bijzondere algemene vergaderingen van
de Intercommunale Leiedal.
De heer Bram Deloof, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,
wonende Bavikhoofsestraat 52 te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen
aan de algemene en bijzondere algemene vergaderingen van de Intercommunale
Leiedal.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

23.

Intercommunale Leiedal - voordracht van een kandidaatbestuurder
Besluit
Artikel 1
Mevr. Ann Messelier, schepen, wonende Pieter Vinckestraat 74 te 8520 Kuurne,
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de
Intercommunale Leiedal.
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Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
24.

Intercommunale Leiedal - voordracht kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem
Besluit
Artikel 1
Mevr. Fanny Decock, raadslid, wonende Harelbeeksestraat 107 te 8520 Kuurne,
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad
van bestuur van de Intercommunale Leiedal voor de periode van april 2019 tot en
met mei 2021.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk
op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

25.

Leiebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur
Besluit
Artikel 1
De heer Francis Watteeuw, schepen, wonende Koning Albertstraat 20 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan het bekkenbestuur van het Leiebekken.
Mevr. Ann Messelier, schepen, wonende Pieter Vinckestraat 74 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan het bekkenbestuur van het Leiebekken.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan het secretariaat Leiebekken, Zandvoordestraat 375 te 8400
Oostende of SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
26.

IMOG - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Francis Watteeuw,schepen, wonende Koning Albertstraat 20 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van IMOG.
Mevr. Els Verhagen, raadslid, wonende Weidenstraat 46 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
IMOG.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

27.

IMOG - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Besluit
Artikel 1
De heer Jean-Paul Algoet, raadslid, wonende Beemdenlaan 5 te 8520 Kuurne, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IMOG.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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28.

IMOG - voordracht van een kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem voor het mandaatjaar 2020
Besluit
Artikel 1
De heer Rik Bouckaert, raadslid, wonende Hulstsestraat 223 te 8520 Kuurne, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur van IMOG voor het mandaatjaar 2020.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk
op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

29.

O.V.S.G. - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Johan Bossuyt, schepen, wonende Weidenstraat 109 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van O.V.S.G..
De heer Jan Deprez, schepen, wonende Kattebelweg 8 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
O.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan O.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1 -8, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

15

30.

O.V.S.G. - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Besluit
Artikel 1
De heer Johan Bossuyt, schepen, wonende Weidenstraat 109 te 8520 Kuurne,
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van
O.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk
op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan O.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1 -8, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

31.

Gaselwest - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Bert Deroo, raadslid, wonende Lijstergalm 48 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan
de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest.
De heer Francis Benoit, burgemeester, wonende Pachthofweg 1 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Gaselwest.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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32.

Gaselwest - voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomite (RBC) oost
Besluit
Artikel 1
De heer Johan Bossuyt, schepen, wonende Weidenstraat 109 te 8520 Kuurne,
wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC)
Oost van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, voor een duur van zes jaar,
vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene
Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

33.

Toerisme Leiestreek vzw - aanduiden van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
en buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Willem Vanwynsberghe, raadslid, wonende Weidenstraat 55 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel
te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Toerisme Leiestreek vzw.
De heer Marc Plets, raadslid, wonende Molenput 14 te 8520 Kuurne, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om
deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
Toerisme Leiestreek vzw.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Toerisme Leiestreek vzw, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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34.

Toerisme Leiestreek vzw - voordracht van een kandidaatbestuurder
Besluit
Artikel 1
De heer Jan Deprez, schepen, wonende Kattebelweg 8 te 8520 Kuurne, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Toerisme
Leiestreek vzw.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
bestuurder de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk op de
datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan Toerisme Leiestreek vzw, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

35.

Vereniging voor Openbaar Groen - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
Mevr. Ann Messelier, schepen, wonende Pieter Vinckestraat 74 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de Vereniging voor Openbaar Groen.
De heer Francis Watteeuw, schepen, wonende Koning Albertstraat 20 te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de Vereniging voor Openbaar Groen, Predikherenrei 1c, 8000
Brugge.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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36.

V.V.S.G. - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1
De heer Francis Benoit, burgemeester, wonende Pachthofweg 1 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de V.V.S.G..
Mevr. Ann Messelier, schepen, wonende Pieter Vinckestraat 74 te 8520 Kuurne,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne
om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de V.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de V.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1-6, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

37.

V.V.S.G. - voordracht van een kandidaat-bestuurder
Besluit
Artikel 1
De heer Francis Benoit, burgemeester, wonende Pachthofweg 1 te 8520 Kuurne,
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van V.V.S.G..
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk
op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden
overgemaakt aan de V.V.S.G., Bischoffsheimlaan 1-6, 1000 Brussel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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B-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
38. Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden - kennisgeving
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 24 januari
2019 houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden van
de gemeente Kuurne voor de politieraad van de Politiezone VLAS.
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