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WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad nam akte van het ontslag van raadsleden Josianne 

Lesage en Eric Butaye. Zij worden vervangen door Johan Lefever (die 

het mandaat reeds waarnam sedert de verhindering van raadslid 

Lesage) en Bert Costenoble. In de OCMW-raad wordt Bert Costenoble 

vervangen door Martial D'alleine. 

 

WERKEN SINT-MARTINUSKERK ROESBRUGGE 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor de 

uitvoering van dakwerken aan de Sint-Martinuskerk te Roesbrugge. De 

werken omvatten het vervangen van de kroonlijsten, de bak- en 

hanggoten, de afvoerbuizen en een klein gedeelte van de dakpannen 

en leien. 

 

WERKEN VERKAVELING BOMMELBILK 

In de verkaveling Bommelbilk, gelegen langs de Zwijnlandstraat, 

werken de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen Ons 

Onderdak en De Mandel samen aan de realisatie van verschillende 

woontypologieën: sociale kavels, sociale huur- en koopwoningen en 

residentiële kavels. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

(VMSW) werd aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor de 

wegenis-, riolerings- en omgevingswerken. De gemeenteraad keurde 

de studies van Eandis, Telenet, Proximus en De Watergroep goed voor 

de aanleg van de nutsvoorzieningen. Het aandeel van de stad in de 

werkzaamheden bedraagt 54 procent. 

 

RETRIBUTIE HOUTAFVAL 

Omwille van de gewijzigde kosten voor de verwerking van houtafval, 

rekent de IVVO vanaf 1 april 2016 54,45 euro incl. btw per ton aan voor 

de verwerking van houtafval dat via het containerpark wordt ingezameld 

(in plaats van 5 euro per ton). Met een retributie van 0,05 EUR per kg 

wordt het verschil tussen de oude verwerkingskosten en de nieuwe 

verwerkingskosten opgevangen. Ook in omliggende gemeenten als 

Ieper en Heuvelland wordt dit tarief gehanteerd. 

  



 

VERKOOP COMPOST 

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed voor de verkoop 

van compost op het containerpark. Deze tarieven gelden vanaf 1 juni 

2016: 

 1 EUR per zelf meegebrachte zak 

 7 EUR per aanhangwagen enkele as 

 14 EUR per aanhangwagen dubbele as 

 3,50 EUR per zak voorverpakte compost 

 10 EUR per 3 zakken voorverpakte compost 

 22 EUR per compostvat 

 66 EUR per compostbak basismodule 

 44 EUR per compostbak aanbouwmodule 

 

WIJZIGING SAMENSTELLING MOBILITEITSRAAD 

Met de ondertekening van het charter Sterk Fietsbeleid van Fietsberaad 

Vlaanderen engageert de stad zich om te investeren in een fietscultuur, 

werk te maken van het comfort en de veiligheid van de fietsers en te 

luisteren naar de fietsers. In het kader van deze engagementen wordt 

de Fietsersbond opgenomen in de stedelijke adviesraad voor mobiliteit 

en verkeer. Johan Vitse vertegenwoordigt de Fietsersbond als effectief 

lid en Jan Lasure werd aangesteld als plaatsvervangend lid. 

 

WERKEN OC ROESBRUGGE 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor 

buitengewone onderhoudswerken aan het OC Karel De Blauwer te 

Roesbrugge. De werken omvatten het plaatsen van gevelbekleding en 

het vernieuwen van de dakbedekking van het hoger gedeelte van het 

gebouw. 

 

AANKOOP SPEELTOESTELLEN 

De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor 

het leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelpleinen: 

 In het stadspark wordt extra speelwaarde voorzien voor iets 

oudere kinderen: er wordt een kabelbaan geplaatst in het 

tweede deel van het stadspark en er wordt een 

mandschommel bijgeplaatst op het bestaande speelplein. 

 De groenzone naast de vernieuwde brandweerkazerne in 

Roesbrugge wordt ingericht als kleuterzone. Twee reeds 

bestaande veerbeien zullen verplaatst worden, aangevuld met 

extra speelelementen. 



 Op het grasplein in de Nestor Lahayelaan wordt een nieuw 

speeltoestel geplaatst, bestemd voor kinderen van 8 tot 10 

jaar. 

 

 


