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raadslid

OPENBARE ZITTING
1.

Mededelingen

- BI/AR 019000 /2410000:
- BI/AR 075200/2400000:
- BI/AR 031000 /2210007:
- BI/AR 073900/2670000:
- BI/AR 070500/2400000:
Kennisname

vervanging servers en storage
(via raamcontract stad Brugge)
plaatsing noodstops op takels Lodejo
startnota-projectnota Hoekstraat
(meerwerk-ereloon 3)
kunstwerk Eik Zeveneken (voorschot)
hoezen voor stoelkarren Uyttenhove

€ 108.330,45
€ 718,26
€ 2.377,35
€ 6.360,00
€ 2.884,64

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
OPENBARE ZITTING
2.

Visumrapportering 2021. Kennisname

Juridische grond
 Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle
onafhankelijkheid eenmaal per jaar aan de gemeenteraad rapporteert over de uitvoering van haar taak
van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen.
Inspraak, advies en bijlagen
 Visumrapportering over het jaar 2021, opgemaakt door de financieel directeur

Stemming:
Besluit
Artikel 1 De raad neemt kennis van de visumrapportering over het jaar 2021
Kennisname
OPENBARE WERKEN - WEGEN
OPENBARE ZITTING
3.

Raamcontract asfalteringswerken dienstjaar 2022 (verlengbaar tot dienstjaar 2025)

Juridische grond
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 euro niet) en artikel 43.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en motivering
 In het kader van de opdracht “Raamcontract asfalteringswerken (dienstjaar 2022, verlengbaar
tot dienstjaar2025)” werd een bestek met nr. 2021/951 opgesteld door de technische dienst.
 De gemeente treedt op als een aankoopcentrale voor de nutsmaatschappijen, zoals voorzien in
artikel 2, 6°, a) en 7° van de Wet van 17 juni 2016.
 De uitgave voor deze opdracht wordt jaarlijks geraamd op 140.000 euro, excl. btw. De jaarlijks
geraamde maximale waarde bedraagt 180.000,00 euro, excl. btw. Er wordt voorgesteld de
opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
 Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
 Deelopdrachten waarvan het geraamde bedrag hoger zijn dan 15.000,00 euro, excl. btw. zullen,
voorafgaand aan het toewijzen door het college, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Financieel kader
 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan - 2240007/020000-3.1-3150000
(actieplan 3.1) (actie 3.1.1)
Stemming: voor:
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0
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0

Besluit
Artikel 1

De raad gaat principieel akkoord om een raamcontract af te sluiten voor het uitvoeren van
asfalteringswerken.

Artikel 2

De opdrachtdocumenten met nr. 2021/951 met de raming voor de opdracht “Raamcontract
asfalteringswerken (dienstjaar 2022, verlengbaar tot dienstjaar 2025)”, opgesteld door de
technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De uitgave voor
deze opdracht wordt jaarlijks geraamd op 140.000 euro, excl. btw. De jaarlijks geraamde
maximale waarde bedraagt 180.000,00 euro, excl. btw

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de opdracht te gunnen na een
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 4

Deelopdrachten waarvan het geraamde bedrag hoger is dan 15.000,00 euro, excl. btw zullen,
voorafgaand aan het toewijzen door het college, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Artikel 5
Akkoord

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

OPENBARE WERKEN - VARIA
OPENBARE ZITTING
4.

Riopact takenpakket 2022. Goedkeuring

Juridische grond
 Het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2008 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met de VMW (RioAct) voor de uitbouw en het beheer van het
gemeentelijk rioleringsstelsel.
 Het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2021 houdende goedkeuring van
afkoppelingsstudies en typeovereenkomst en principebeslissing uitvoering via het Riopact
takenpakket van de afkoppelingen bij het project ‘Doortocht Zeveneken’.
 Het decreet over het lokaal bestuur.

Feiten, context en motivering
 Het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater vereist een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer van de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de
gemeentelijke rioleringsnetten.
 Deze opdracht vereist financiële, administratieve en technische inspanningen van de gemeente,
die best kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd bedrijf.
 De Watergroep, die reeds de waterdistributie verzorgt op een deel van het grondgebied van
Lochristi, biedt een specifiek dienstenpakket aan dat ontwikkeld is voor de uitbouw en het beheer
van het gemeentelijk rioleringsnet.
 De kostprijs voor het dienstenpakket 2022 wordt geraamd op 368.425,00 euro, excl. btw (btw
recupereerbaar).
Inspraak, advies en bijlagen
 Het voorstel van Riopact takenpakket 2022 dat in overleg tussen de gemeente en de Watergroep
werd uitgewerkt voor Lochristi.
Financieel kader
 De uitgave voor dit dienstenpakket voor 2022 is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025
(0.0/3170000/2270007) en (3.1/3.1.1/3100100/2270007).
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Akkoord
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De raad keurt het Riopact takenpakket 2022 goed voor een bedrag indicatief geraamd op
368.425,00 euro, excl. btw (btw recupereerbaar).
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan
 de Watergroep (Riopact)
 de financieel directeur

RUIMTELIJKE ORDENING - OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN WEIGERINGEN
OPENBARE ZITTING
5.

Goedkeuring rooilijn V0191/2 (verkaveling Kapelstraat)

Juridische grond
 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, en zijn wijzigingen.
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en motivering
 De omgevingsvergunningsaanvraag van Meet- en Expertiseburo Arpenta, voor het wijzigen van de
perceelsgrens en het uitbreiden van de verkaveling met een extra lot in de Kapelstraat 65, werd
ingediend op 7 juni 2021, betreffende het perceel gekend op het kadaster als LOCHRISTI 2 AFD
(ZAFFELARE), sectie F, 0521 F, 0528 P. Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard op 13
september 2021.
 Het verkavelingsplan voorziet een overdracht van grond naar het openbaar domein (102m²),
volgens bijgevoegd plan opgemaakt door Arpenta op 7 september 2021.
 Artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft aan dat het vergunningverlenende
bestuursorgaan lasten kan verbinden aan een vergunning. Bijgevolg kan gevraagd worden dat een
ontwikkelaar de zone tussen het openbaar domein en de rooilijn kosteloos afstaat aan de
gemeente. De voorgestelde gratis grondafstand is bovendien in verhouding tot de te vergunnen
handelingen.
 De nieuwe rooilijn moet goedgekeurd worden alvorens het college een vergunning kan verlenen
voor de aangevraagde werken.
 Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, uitgeschreven van 7 oktober 2021 tot en met
5 november 2021, werden 7 unieke bezwaarschriften ingediend;
Inspraak, advies en bijlagen
 Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning werden de nodige documenten opgeladen, onder het
kenmerk OMV_2021145394.
 Binnen de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag werd advies ingewonnen bij de
dienst Openbare Werken.
 Binnen de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag werd advies ingewonnen bij externe
adviesinstanties Hulpverleningszone Centrum, Proximus, Telenet, Fluvius en de Watergroep.
Stemming: voor:
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Besluit
Artikel 1

De nieuwe rooilijn zoals voorzien op het opmetingsplan van Arpenta van 7 september
2021 uit het omgevingsvergunningsdossier OMV_2021145394 voor het wijzigen van
de perceelsgrens en het uitbreiden van de verkaveling met een extra lot te Kapelstraat
65, 9080 Lochristi op naam van Meet- en Expertiseburo Arpenta, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwikkelaar dient de zone tussen het huidige openbaar domein en de nieuwe
rooilijn kosteloos af te staan aan de gemeente.

Artikel 3

Alvorens de omgevingsvergunning uitvoerbaar is, dient de eigenaar een verklaring op
eer te bezorgen aan de technische diensten waarbij de eigenaar verklaart dat binnen
het jaar na het bekomen van de omgevingsvergunning een ontwerp van een notariële
akte met betrekking tot de gratis grondafstand ter goedkeuring aan de gemeente
wordt voorgelegd.

Artikel 4.

Afschrift van deze beslissing wordt voor verdere afhandeling toegevoegd aan het
omgevingsdossier en wordt bezorgd aan de dienst openbare werken.

Akkoord
MILIEU - NATUUR & GROEN
OPENBARE ZITTING
6.

Overname plantrecht op openbaar domein (Brandstraat). Principebeslissing en goedkeuring
overeenkomst

Juridische grond
 De omgevingsvergunning OMV_2019162172 van 25 februari 2020 verleend aan Patrick
Verschraegen, Hoogstraat 11 te 9080 Lochristi voor het vellen van 22 bomen op het openbaar
domein langs de Brandstraat ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie
A, nrs. 468a, 469c en 469d.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en motivering
 Als voorwaarde in de voornoemde omgevingsvergunning werd opgenomen dat er een heraanplant
moet worden uitgevoerd.
 De gemeente is bereid om de verplichting tot heraanplant op het openbaar domein op zich te
nemen, mits kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. Door de overname van
het plantrecht kan de gemeente zelf bepalen welke boomsoort herplant zal worden.
 De mede-eigenaars gaan akkoord met de kosteloze overdracht van het plantrecht aan de
gemeente.
Inspraak, advies en bijlagen
 Bijlagen:
o Bijlage 1: omgevingsvergunning OMV_2019162172
o Bijlage 2: door de mede-eigenaars ondertekend akkoord tot kosteloze afstand van
het plantrecht aan de gemeente.

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1
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De raad gaat principieel akkoord met de gratis overname van het plantrecht, gelegen te
Lochristi, Brandstraat, 4de afdeling, sectie A, ter hoogte van de percelen nrs. 468a, 469c en
469d en keurt de overeenkomst goed.

Artikel 2

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de overeenkomst te
ondertekenen.

Akkoord
7.

Overname plantrecht op openbaar domein (Koedreef). Principebeslissing en goedkeuring
overeenkomst

Juridische grond
 De omgevingsvergunning OMV_2020141386 van 8 januari 2021 verleend aan André De Mol,
Bommel 2 te 9080 Lochristi voor het vellen van 18 bomen (populieren) op het openbaar domein
langs de Koedreef ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nrs. 93
en 94.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Feiten, context en motivering
 Als voorwaarde in de voornoemde omgevingsvergunning werd opgenomen dat er een heraanplant
moet worden uitgevoerd.
 De gemeente is bereid om de verplichting tot heraanplant op het openbaar domein op zich te
nemen, mits kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. Door de overname van
het plantrecht kan de gemeente zelf bepalen welke boomsoort herplant zal worden.
 De mede-eigenaars gaan akkoord met de kosteloze overdracht van het plantrecht aan de
gemeente.
Inspraak, advies en bijlagen
 Bijlagen:

o
o

Bijlage 1: omgevingsvergunning OMV_2020141386
Bijlage 2: door de mede-eigenaars ondertekend akkoord tot kosteloze afstand van
het plantrecht aan de gemeente.

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1
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De raad gaat principieel akkoord met de gratis overname van het plantrecht, gelegen te
Lochristi, Koedreef, 2de afdeling, sectie C, ter hoogte van de percelen nrs. 93 en 94 en
keurt de overeenkomst goed.

Artikel 2

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de overeenkomst te
ondertekenen.

Akkoord
8.

Subsidiereglement kleine landschapselementen. Vaststelling

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid
artikel 45 en 46
 Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 Omzendbrief LNW/98/04 van 10 november 1998 betreffende algemene maatregelen inzake
natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu en code van goede natuurpraktijk in functie van wijziging
van vegetatie en van kleine landschapselementen
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010 (5e punt) betreffende subsidiereglement kleine
landschapselementen








Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen

Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement steeds minder wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat de subsidiebedragen al verschillende jaren onaangepast bleven
 Om de biodiversiteit in de gemeente te stimuleren, wordt het bestaande reglement uitgebreid met
subsidiemogelijkheden voor de aanplant van streekeigen hagen en hoogstammige bomen in alle
gebieden en de aanleg van akkerranden en fruitboomgaarden
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1
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Definities.
In dit besluit wordt verstaan onder:
- code van goede natuurpraktijk: “bijlage 1: code van goede natuurpraktijk in functie
van wijziging van vegetatie en van kleine landschapselementen” bij de omzendbrief
LNW/98/04 van 10 november 1998 betreffende algemene maatregelen inzake
natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine

-

-

-

-

-

-

-

Artikel 2

landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli
1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en code van goede
natuurpraktijk in functie van wijziging van vegetatie en van kleine
landschapselementen
haag: lijnvormige aanplanting van houtige struweelachtige gewassen met een
compacte structuur, die bij normaal onderhoud door periodieke snoei (1 à 2 maal per
jaar) in vorm wordt gehouden
heg: lijnvormige aanplanting van houtige struweelachtige gewassen met een
compacte structuur, die bij normaal onderhoud door periodieke snoei (om de 3 à 4
jaar) in vorm wordt gehouden
houtkant: een strook begroeid met bomen, struiken en kruidachtige planten. Het
onderhoud bestaat erin om de struikachtige gewassen periodiek af te zetten. Door
het natuurlijk opslagvermogen van de gebruikte loofhoutsoorten worden nieuwe
loten gevormd
houtwal: een houtkant die op een verhoogde plaats staat
knotboom: een boom die door een specifieke, regelmatige manier van afzetten van
de staken een bolvormige kruinbasis ontwikkelt
poel: kleine, ondiepe watermassa’s met weinig of geen stroming in het water, waarin
waterplanten zich in principe over de hele oppervlakte kunnen vestigen. De meeste
poelen zijn door de mens gegraven of onder menselijke invloeden ontstaan
(veedrinkputten, bomkraters, uitgravingen,…). Het doelgericht menselijk gebruik van
een poel beperkt zich tot het drenken van vee. Serreputten, visvijvers, tuinvijvers,
zwembaden, bluswatervoorraden en andere wateren met een uitgesproken
menselijke gebruiksfunctie worden niet als poel aanzien
bloemenstrook: een strook langs de rand van een perceel ingezaaid met een mengsel
van verschillende één- en/of meerjarige inheemse bloemen
hoekboom: een hoogstammige markeringsboom die is aangeplant voor het
vastleggen van particuliere eigendoms- of gebruikspercelen, vaak samenvallend met
kadastrale grenzen
schaduwboom: een hoogstammige boom die speciaal langs de rand op een perceel
wordt aangeplant om schaduw te verlenen aan het vee
solitaire boom: een boom die geheel vrij staat en dus de ruimte heeft om voluit uit te
groeien. De takken kunnen tot laag bij de grond hangen, maar de boom kan ook
opgekroond zijn
fruitboomgaard: een stuk grond dat in een bepaald lijnverband beplant is met
hoogstammige fruit- en/of notendragende bomen

Algemene voorwaarden.
- Het object waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet gelegen zijn op het
grondgebied van de gemeente Lochristi. Tenzij anders bepaald in het reglement komen
aanvragen gelegen in woon-, industrie- en recreatiegebieden niet in aanmerking voor
subsidie
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie toegekend voor de
aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen
- Bij (her)aanplant dient steeds gebruik gemaakt te worden van jong en levenskrachtig
plantgoed. De aanvrager staat in voor vrijwaring tegen vraat door vee of wild, en voor

-

-

-

Artikel 3

vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren in het eerstvolgend
plantseizoen
Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een
vergunning (omgevingsvergunning, kapmachtiging, kapvergunning,…), komen niet in
aanmerking voor subsidie
Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed op basis van dit
reglement komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking
De gesubsidieerde objecten (met uitzondering van de akkerranden) moeten, na hun
aanleg of onderhoud, minimaal 10 jaar integraal in stand gehouden worden. Indien aan
deze voorwaarde niet voldaan wordt, kan de subsidie worden teruggevorderd
Enkel aanvragen voor werken (m.u.v. de bloemenstroken) die uitgevoerd werden
tijdens het voorafgaandelijke plant- en/of onderhoudsseizoen komen in aanmerking
voor subsidie

Voorwerp van subsidie
- De aanplant van heggen en hagen
o alle zoneringen volgens het APA Lochristi komen in aanmerking
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o een plantdichtheid van tenminste 3 stuks per lopende meter
o minimumlengte: 3 meter
o minimumhoogte plantgoed: 50 cm
o enkel de soorten van de limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, komen in
aanmerking; er wordt bij voorkeur gestreefd naar een variatie van de
gebruikte soorten
De subsidie bedraag 0,50 €/lm
- De aanplant van houtkant en houtwal
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o aanplanting in driehoeksverband van 1,5 meter
o minimumbreedte: 3 meter
o maximumbreedte: 10 meter
o minimumlengte: 25 meter
o minimumhoogte bij aanplant van struiken bedraagt 0,5 m en van
hoogstammige bomen 1,5 m
o per 30 m² ten minste 1 hoogstammige boom
o er wordt gestreefd naar een variatie aan gebruikte soorten
De subsidie bedraagt 5,00 €/10 m²
- Het onderhoud van houtkant en houtwal
o het onderhoud van een houtkant of houtwal gebeurt conform de code voor
goede natuurpraktijk
o een eerste onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd ten vroegste 10 jaar na
aanplant
De subsidie bedraagt 5,00 €/10 m²
- De aanplant van knotbomen
o voor de aanplant van knotbomen komen enkel de boomsoorten van de
limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, in aanmerking
o de aanplant gebeurt tussen 1 november en 1 maart

er dient een tussenafstand van minstens 5 m te worden gerespecteerd. Indien
de knotbomen echter dichter staan, wordt de toelage berekend met een
plantafstand van 5 m
o knotwilg:
 levenskrachtige staken met een lengte van 2 tot 2,5 m
 stamomtrek van minstens 22 cm (gemeten op 1 m boven het
maaiveld)
 de plantdiepte van de staken bedraagt minstens 50 cm
o zwarte els, es en eik
 levenskrachtige boompjes met een minimale stamomtrek van 8 cm
(gemeten op 1 m boven de wortelaanzet)
 het eerste plant/groeiseizoen wordt deze boom geplant en met rust
gelaten
 juist voor het volgende plant/groeiseizoen wordt de boom op de
gewenste knothoogte (tussen 1,5 en 2 m) geknot
 een tussentijdse knotbeurt in de eerste 10 jaren is aan te bevelen en
is inbegrepen in de subsidie
De subsidie bedraagt 12,50 €/aangeplante boom
Het onderhoud van knotbomen
o het onderhoud gebeurt tussen 1 november en 1 maart
o de omlooptijd van de knotbeurten bedraagt minstens 5 jaar
o het onderhoud gedurende de eerste 10 jaar is vervat in de subsidie voor de
aanleg van knotbomen
o het onderhoud van de knotbomen gebeurt conform de code voor goede
natuurpraktijk
De subsidie bedraagt 12,50 €/onderhouden boom/5jaar
De aanleg van een poel
o men (her)graaft de poel in het najaar (september – oktober). Bij het
hergraven spaart men een deel van de bestaande water- en oeverbeplanting
o bij de aanvraag wordt een kopie van de benodigde omgevingsvergunning
gevoegd
o het wateroppervlak bedraagt minstens 25 m² en maximum 150 m²
o de waterhoogte bij de laagste stand bedraagt minstens 0,5 meter
o er mogen geen waterplanten in- of aangebracht worden
o er mogen geen vissen, eenden of andere dieren uitgezet worden
o minstens 2/3 van de oevers zijn glooiend tot onder het wateroppervlak
o wanneer de kans bestaat op beschadiging (vertrappeling) door vee, moet
minstens 2/3 van de oevers worden beschermd door middel van prikkeldraad
(op min. 1 meter afstand van de rand van de poel)
o gedurende 5 jaar na het (her)aanleggen van de poel onderhoudt de aanvrager
de poel conform de code voor goede natuurpraktijk
De subsidie bedraagt: 25-50 m²
50,00 euro/poel
51-100 m²
75,00 euro/poel
101-150
100,00 euro/poel
Het onderhoud van een poel
o het onderhoud van de poelen gebeurt conform de code voor goede
natuurpraktijk
o

-

-

-

om dichtgroeien van de poel te voorkomen, verwijdert men de waterplanten
en het dode organische materiaal uit het water (= schonen van de poel).
Afhankelijk van de afmetingen, de vorm, de ligging, … van de poel kan
schonen om de paar tot om de tientallen jaren nodig zijn. In alle gevallen is
het meest aangewezen te schonen in handkracht met een haak of beugel. Per
keer geeft men maximum de helft van de poel een onderhoudsbeurt en de
andere helft enkele jaren later. De vrijgekomen plantenresten worden 2 tot 3
dagen te drogen gelegd op de oever, teneinde de meegesleepte dieren terug
in het water te laten. De plantenresten dienen hierna verwijderd te worden
om verrijking van de poel te voorkomen
o om verlanden van de poel te voorkomen, is het nodig ze regelmatig opnieuw
op diepte of profiel te brengen door slib te verwijderen (= baggeren). Tussen
twee baggerbeurten ligt een periode van ten minste 5 jaar. In elk geval dient
men minder te baggeren dan te schonen
o er mogen geen bestrijdingsmiddelen of bemesting toegepast worden in een
straal van 5 meter rond de poel
o maximum 1/3 van de oevers mag begroeid zijn met houtige gewassen (geen
begroeiing langs de zuidelijke zijde)
o de poel is ten minste 5 jaar voor de aanvraag (her)aangelegd
o de verbintenis voor het onderhouden van de poel duurt 5 jaar en gaat in
vanaf de uitvoering van de eerste onderhoudsbeurt binnen deze periode
De subsidie bedraagt 50,00 euro/poel
De aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook
o de bloemenstrook wordt ingezaaid op een geschikte locatie (voldoende licht,
vochtig,…) en het geschikte moment. De bepaling van de geschikte locatie en
zaaitijdstip gebeurt in overleg met de milieudienst
o de benodigde zaden worden ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur. Enkel deze zaden mogen toegepast worden. Er mag geen
bijmenging gebeuren
o de bloemenstrook heeft een minimale lengte van 50 m en een breedte van 5
m. Plaatselijke afwijkingen op de breedte kunnen toegestaan worden
o er kan gekozen worden voor een éénjarig of een meerjarig mengsel. Het
éénjarig mengsel wordt tenminste 1 groeiseizoen (mei-oktober) behouden.
Het meerjarig mengsel tenminste 3 groeiseizoenen
o het meerjarig mengsel wordt jaarlijks onmiddellijk na het groeiseizoen
gemaaid met afvoer van maaisel
o behalve het (her)inzaaien, frezen voorafgaand aan de (her)inzaai, maaien en
het afvoeren van het maaisel, worden geen andere activiteiten uitgevoerd op
de strook (geen bemesting, betreding, gebruik van pesticiden,…)
o lokaal mogen storende en niet-gewenste kruidgroei (brandnetels, distels,…)
mechanisch of manueel verwijderd worden
o een burenpremie kan toegekend worden indien twee verschillende
aanvragers een bloemenstrook aanleggen op naast elkaar gelegen terreinen
o een zichtbaarheidspremie kan toegekend worden indien de bloemenstrook
op een terrein langs een toegankelijke openbare (voet)weg werd ingezaaid en
vanaf die weg goed zichtbaar is
De subsidie bedraagt:
meerjarige bloemenstrook:
2.000,00 euro/ha/jaar gedurende 3 jaar
o

-

-

éénjarige bloemenstrook:
1.800,00 euro/ha
burenpremie:
200,00 euro/jaar
zichtbaarheidspremie:
100,00 euro/jaar
De aanplant van hoekbomen, schaduwbomen, solitaire bomen, bomenrijen en
fruitboomgaarden
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o de onderlinge plantafstand tussen nieuwe en/of bestaande bomen bedraagt
tenminste 12 m
o enkel de boomsoorten van de limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, komen
in aanmerking Cultivars van deze soorten zijn niet toegestaan, met
uitzondering voor de fruitbomen
o enkel hoogstammig plantgoed met een minimale plantmaat 8/10 komen in
aanmerking
o de subsidieaanvraag wordt gestaafd met aankoopfacturen
De subsidie bedraagt 12,50 euro/boom

Artikel 4

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(plan en eventuele facturen). Indien bij de aanvraag een factuur vereist is, gebeurt de
subsidieaanvraag ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.

Artikel 6

Slotbepalingen
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst

Bijlage: limitatieve lijst van toegestane soorten.
Hagen en heggen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana), meidoorn
(Crataegus laevigata of Crataegus monogyna), beuk (Fagus sylvatica), hulst (Ilex aquifolium), wilde
liguster (Ligustrum vulgare), sleedoorn (Prunus spinosa), taxus (Taxus baccata) en Gelderse roos
(Viburnum opulus);

Houtkanten en –wallen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus), rode kornoelje (Cornus sanguinea),
hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Europese kardinaalsmuts
(Euyonymus europaeus), beuk (Fagus sylvatica), spork (Frangula alnus), wilde liguster (Ligustrum
vulgare), ratelpopulier (Populus tremula), zoete kers (Prunus avium), Europese vogelkers (Prunus
padus), sleedoorn (Prunus spinosa), wintereik (Quercus petraea), zomereik (Quercus robur),
hondsroos (Rosa canina), schietwilg (Salix alba), boswilg (Salix caprea), grauwe wilg (Salix cinerea),
lijsterbes (Sorbus aucuparia), winterlinde (Tilia cordata), Gelderse roos (Viburnum opulus) en gladde
iep (Ulmus minor);

Knotbomen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
zwarte els (Alnus glutinosa), es (Fraxinus excelsior), wilg (Salix alba en S. fragilis), zomereik (Quercus
robur), en wintereik (Quercus petraea);

Hoekbomen, schaduwbomen, solitaire bomen, bomenrijen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
veldesdoorn (Acer campestre), Noorse esdoorn (Acer platanoides), gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), zwarte els (Alnus glutinosa), berk (Betula pendula en B. pubescens), haagbeuk
(Carpinus betulus), beuk (Fagus sylvatica), es (Fraxinus excelsior), ratelpopulier (Populus tremula),
wilg (Salix alba en S. fragilis), lijsterbes (Sorbus aucuparia), linde (Tilia cordata en T. platyphyllos),
zomereik (Quercus robur) wintereik (Quercus petraea), veldiep (Ulmus campestris) en gladde iep
(Ulmus minor);

Fruitboomgaarden:
CULTIVARS WEL TOEGESTAAN
Kastanje (Castanea sativa), notelaar (Juglans nigra en J. regia) appel (Malus sylvestris), mispel
(Mespilus germanica), abrikoos (Prunus armeniaca), kers (Prunus avium), kriek (Prunus cerasus),
pruim (Prunus domestica), perzik/nectarine (Prunus persica), peer (Pyrus communis)
Akkoord

9.

Subsidiereglement groendaken. Vaststelling

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 30 november 2015 (12e punt) betreffende subsidiereglement voor de
aanleg van groendaken
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement weinig wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat het subsidiebedrag al verschillende jaren onaangepast bleef
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
- Groendak: een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het
betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een
vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van plantensoorten die goed bestand zijn
tegen wind, hitte, vorst en uitdroging
- Vrijwillig groendak: een groendak dat door de aanvrager wordt aangelegd, zonder dat
dit groendak opgenomen werd in een aanvraag tot (omgevings)vergunning, als
voorwaarde in een verleende (omgevings)vergunning of andere verplichtingen
- Verplicht groendak: een groendak dat door de aanvrager wordt aangelegd, waarbij
het betreffende groendak opgenomen werd in een aanvraag tot
(omgevings)vergunning, als voorwaarde in een verleende (omgevings)vergunning of
andere verplichtingen
- Stabiliteitsonderzoek: een onderzoeksverslag uitgevoerd door een
stabiliteitsingenieur om te bepalen of een bestaand dak voldoende draagkracht heeft
om een groendak op aan te leggen
Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor de
aanleg van een groendak
- Voor de aanleg van een vrijwillig groendak kan er een subsidie verleend worden van
maximum 20,00 euro per m² groendak. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het
groendak lager zijn dan 20,00 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het
subsidiebedrag
- Voor de aanleg van een verplicht groendak kan er een subsidie verleend worden van
maximum 5,00 euro per m² groendak. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het
groendak lager zijn dan 5,00 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het
subsidiebedrag
- Voor het uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek kan een subsidie verleend worden
van maximum 250,00 euro, indien de studiekosten (inclusief BTW) lager liggen dan
250,00 euro, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.
Algemene voorwaarden.
- Het betreffende dak kan slechts eenmaal betoelaagd worden
- De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun
uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien
- De subsidie kan alleen toegekend worden voor regelmatig vergunde gebouwen die
volledig op het grondgebied van de gemeente Lochristi liggen
- De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten
in overeenstemming met de bestaande regelgeving, codes van goede praktijk en
regels van goed vakmanschap gebeuren
- Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan
zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om
minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden
- Per aanvrager kunnen er slechts per kalenderjaar voor twee adressen subsidies
toegekend worden
- Enkel stabiliteitsonderzoeken, uitgevoerd door een stabiliteitsingenieur, op bestaande
daken zonder groendak met een minimale oppervlakte van 10 m² komen in
aanmerking voor de subsidie voor een stabiliteitsonderzoek.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(plan, facturen, onderzoeksverslag, foto’s,…).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord
MILIEU - DUURZAAM BELEID
OPENBARE ZITTING
10. Subsidiereglement geveltuinen. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 29 november 2010 (12e punt) betreffende subsidiereglement voor de
aanleg van gevelbeplanting
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement weinig wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat het subsidiereglement zich beperkt tot een kleine oppervlakte en
daardoor suggereert dat enkel de aanplant van klimplanten wordt toegelaten
 Met de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente zich
om een klimaatadaptatieplan op te maken. Eén van de acties binnen dit plan is het uitwerken van
een gedegen subsidieaanbod voor o.a. geveltuinen





Door het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageert de gemeente zich onder
meer om binnen ‘werf 1: vergroening’, een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per
inwoner te realiseren tegen 2030
Geveltuinen bieden diverse voordelen:
 brengen natuur in bebouwde omgevingen
 dragen bij tot meer biodiversiteit
 het extra groen bevordert een goede gezondheid van omwonenden
 de planten maken zuurstof aan en filteren fijn stof
 ze zorgen voor verkoeling, waardoor hittestress beperkt blijft

Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 De subsidie bestaat niet uit een financiële tegemoetkoming, maar het uitbreken van de verharding
en het plantklaar leggen van de plantzone door de gemeentelijke diensten of een door de
gemeente aangestelde aannemer
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
- Geveltuin: een beplante zone van het openbaar voetpad tegen de gevel van een
gebouw, vrijstaande muur,...
- Winterharde beplanting: klimplanten, struiken en/of vaste planten.
- Vergunninghouder: de persoon die de geveltuin aanvraagt.
Subsidiebedrag.
- De subsidie betreft geen financiële tegemoetkoming, maar het uitbreken van de
verharding en het plantklaar leggen van de plantzone door de gemeentelijke diensten
of een door de gemeente aangestelde aannemer.
- Deze service wordt éénmalig per adres gratis aangeboden.
Algemene voorwaarden.
Voorwaarden aanleg:
- Het uitbreken van de voetpadverharding mag enkel uitgevoerd worden door de
gemeentelijke diensten of een door de gemeente aangestelde aannemer;

Artikel 4

Artikel 5

- Een onbelemmerde voetpadbreedte van minimum 1,20 m dient over de ganse lengte
van de gevel behouden te worden;
- Wanneer deze vrije doorgang van 1,20 m niet gerealiseerd kan worden, kan het college
van burgemeester en schepenen op basis van een gemotiveerde aanvraag en mits
gunstig advies van de gemeentelijke dienst mobiliteit hiervan afwijken;
- Een geveltuin kan aangelegd worden tot op 0,30 m van de perceelsgrens met de
naaste buur. Mits schriftelijk akkoord van de buur kan de aanleg tot op de
perceelsgrens gerealiseerd worden;
- De beplanting moet steeds bestaan uit winterharde planten.
- De beplanting moet aangepast zijn. Sterk gedoornde en/of breed uitgroeiende planten
dienen vermeden te worden;
- Ornamenten (vb. tuinbeelden, verlichtingsarmaturen, sierafsluitingen,…) zijn niet
toegelaten in de geveltuin;
- Eventuele gevelbevestigingen zijn ten laste van de vergunninghouder.
Voorwaarden onderhoud:
- Het onderhoud van de geveltuin is ten laste van de vergunninghouder. Het onderhoud
moet zodanig gebeuren dat de beplanting geen hinder of gevaar oplevert voor
voetgangers of verkeer. Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen
en moeten zodanig onderhouden worden zodat de vereiste minimale doorgang (zie
artikel 3 – voorwaarden aanleg) tot op een hoogte van 2,50 m gevrijwaard blijft.
- Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verkeersborden,
openbare verlichting,… moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
- Alle dood of levend materiaal in de beplanting verwerkt, blijft eigendom van de
vergunninghouder.
- De verzorging van de geveltuin gebeurt zonder bestrijdingsmiddelen.
Subsidieaanvragen
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(foto van de gevel, een voorstel van beplanting en een schets met de gewenste
afmetingen van de plantzone t.o.v. de gevel). Indien van toepassing (zie artikel 3 –
voorwaarden aanleg) wordt ook een schriftelijk akkoord van de buren toegevoegd.
Controle en aansprakelijkheid.
Controle:
- Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te
stellen of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de
voorwaarden van dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens
of het niet naleven van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot
het intrekken van de vergunning voor de geveltuin.
- Op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen moeten de
geveltuinen die afwijken van de regelgeving of slecht onderhouden worden,
verwijderd worden of in overeenstemming gebracht worden met de regelgeving.
Indien hier niet op in gegaan wordt kan het college van burgemeester en schepenen de
geveltuin laten verwijderen op kosten van de vergunninghouder.
- De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag
te kunnen controleren.
Aansprakelijkheid:

Artikel 6

Artikel 7
Artikel 8

- De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg of het bestaan van de
geveltuin geen hinder ondervinden. Alle eventuele schade aan ondergrondse leidingen
en andere nutsvoorzieningen, veroorzaakt na de aanleg van de geveltuin, zal ten koste
vallen van de vergunninghouder.
- De vergunninghouder moet te allen tijde de toegang van het gemeentebestuur en de
nutsbedrijven tot de geveltuin, ten behoeve van werkzaamheden, gedogen. Het
gemeentebestuur en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen
te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden.
Duurtijd, stopzetting en aanpassingen.
Duurtijd:
De aanvrager moet de geveltuin gedurende minimum 10 jaar in stand houden, tenzij de
woning verkocht wordt. Deze termijn gaat in vanaf de aanleg door de gemeentelijke
diensten of een door de gemeente aangestelde aannemer. De aanplant van de geveltuin
dient binnen het jaar te gebeuren, zo niet dan wordt dit beschouwd als een vroegtijdige
stopzetting.
Stopzetting:
Bij het stopzetten van de geveltuin dient de vergunninghouder de milieudienst
(milieu@lochristi.be) hierover in te lichten. De planten dienen door de vergunninghouder
zelf verwijderd te worden. Het herstellen van het voetpad gebeurt door de gemeentelijke
diensten of een door de gemeente aangestelde aannemer. Indien het een vroegtijdige
stopzetting betreft (binnen de 10 jaar na aanleg), dan gebeuren deze werken op kosten
van de vergunninghouder.
Aanpassingen:
Wanneer de vergunninghouder de afmetingen van zijn geveltuin wenst aan te passen
dient contact opgenomen te worden met de milieudienst (milieu@lochristi.be). De uit te
voeren aanpassingen gebeuren door de gemeentelijke diensten of een door de gemeente
aangestelde aannemer. Deze werken gebeuren op kosten van de vergunninghouder.
Slotbepalingen.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd:
 de dienst mobiliteit
 de technisch uitvoerende dienst
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket.

Akkoord
11. Subsidiereglement fijnstoffilter houtkachels en -haarden. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050

Feiten, context en motivering
 De emissiecijfers van de VMM tonen aan dat de huishoudelijke houtverwarming een belangrijke
bijdrage levert aan de uitstoot van luchtverontreinigende polluenten: 36% aan fijn stof (PM10) en
27% aan dioxines. Dit leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit in het stookseizoen
 De elektrofilter (aan de hand van elektrostatische precipitatie of ESP) is binnen Europa een veel
gebruikte en commercieel beschikbare end-of-pip technologie, die effectief is in het capteren van
fijn stof, maar minder voor de andere polluenten
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
Fijnstoffilter: toestel dat fijn stof uit de rookgassen bij de verbranding van hout uit
haarden en kachels filtert via het principe van de elektrostatica.
Bestaande woning: woning ouder dan 10 jaar.
Subsidiebedrag.
Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor
het plaatsen van een fijnstoffilter bij het rookkanaal van een bestaande woning.
De subsidie bedraagt 25% van de factuurprijs, met een maximum van 500,00 euro.
Algemene voorwaarden.
De filter wordt geplaatst op het rookkanaal van een bestaande woning.
De eigenaar verbindt zich er toe om minstens één maal per jaar zijn schoorsteen te
kuisen met het oog op het garanderen van een goede werking van fijnstoffilter.
De eigenaar verbrandt noch behandeld hout, noch afvalstoffen in de haard of de
kachel.

Artikel 4

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(factuur + meest recente reinigingsattest).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord
12. Subsidiereglement herbruikbaar incontinentiemateriaal. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 (6e punt) betreffende subsidiereglement voor het gebruik
van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 In het huidige subsidiereglement staan enkele formuleringen die verwarrend kunnen zijn voor de
aanvrager
 De termijnen binnen het huidige subsidiereglement zijn niet in dezelfde lijn met de andere
subsidies
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader



In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Binnen de perken van het goedgekeurde budget verleent de gemeente Lochristi een
subsidie voor de aankoop of de huur van herbruikbaar incontinentiemateriaal.

Artikel 2

Subsidiebedrag.
De subsidie bedraagt de helft van de factuurprijs, met een maximum van 125,00 euro.

Artikel 3

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(medisch attest betreffende de incontinentie, factuur).
De subsidie kan worden aangevraagd door de persoon voor wie het
incontinentiemateriaal wordt aangekocht, en die ingeschreven is in het gemeentelijk
bevolkingsregister én niet is ingeschreven in een woon- en zorgcentrum of door een
gemachtigd persoon.
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.
De subsidie kan slechts éénmaal per persoon aangevraagd worden.

Artikel 4

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 5

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 6
Akkoord

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst.

13. Subsidiereglement hemelwaterinstallatie. Vaststelling
Juridische grond
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
- Gemeenteraadsbesluit van 23 april 2012 (7e punt) betreffende subsidiereglement voor de aanleg
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen
- Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een klimaatadaptatieplan wordt
opgemaakt
- Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
- Het vroegere, opgeheven reglement bevatte voorbijgestreefde formuleringen en verwijzingen en
was te onduidelijk voor aanvragers
- Het stimuleren van de opvang en het gebruik van hemelwater is een belangrijke actie in het
klimaatadaptatieplan
Inspraak, advies en bijlagen
- Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
- In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Definities.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater: besluit van de Vlaamse
regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
- Code van goede praktijk: Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van rioleringssystemen, herziene versie goedgekeurd als bijlage 1 bij het
besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur op 20 augustus
2012
- Gebouw: vergunde woning of lokaal of constructie die is vrijgesteld van
omgevingsvergunningsplicht
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater
- Hemelwaterput/hemelwaterreservoir: reservoir voor het opvangen en stockeren van
hemelwater
- Hemelwaterinstallatie: het geheel van hemelwaterput met eventueel bijbehorend
leiding- en pompsysteem, filters, enz. met het oog op hergebruik van hemelwater
- Infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de
bodem infiltreert
Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor de
aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een gebouw.
- De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500,00 euro.
- Deze subsidie voor een hemelwaterinstallatie kan gecumuleerd worden met de
subsidie voor een infiltratievoorziening.
- De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw gelegen op
het grondgebied van de gemeente Lochristi slechts eenmalig toegekend.
Algemene voorwaarden.
- De aanleg van de hemelwaterinstallatie mag niet verplicht zijn volgens de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en/of niet als voorwaarde
opgelegd zijn in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor het gebouw.
- De hemelwaterinstallatie moet aangelegd zijn conform de bepalingen van de code
van goede praktijk en dient te voldoen aan de technische voorwaarden van de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
- De minimale inhoud van de hemelwaterput dient 5.000 liter te zijn.
- De volledige dakoppervlakte dient aangesloten te zijn op de hemelwaterput. Een
subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits
grondige motivering (zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een groendak op een
gedeelte van het dak of bij rijwoningen waar anders de vloer dient opgebroken te
worden).
- Het gebruik van het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater is verplicht door
middel van een aangesloten pompinstallatie met de aansluiting van minimaal een WC
of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende
aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
- Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk
leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel

Artikel 4

leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een
bijvulsysteem met onderbreking in overeenstemming met de code van goede praktijk.
- De noodoverloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een
infiltratievoorziening op eigen terrein. De noodoverloop kan ook aangesloten worden
op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander
oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of
aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de noodoverloop van de hemelwaterput
aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de
afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van
hemelwater aanwezig is, mag de noodoverloop van de hemelwaterput op de
gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten het hemelwater en
afvalwater tot aan het lozingspunt op de openbare riolering gescheiden worden.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(factuur + plan met aanduiding van de ligging van de hemelwaterput en de
overloopleiding).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord
14. Subsidiereglement herbruikbare luiers. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 (6e punt) betreffende subsidiereglement voor het gebruik
van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen

Feiten, context en motivering
 In het huidige subsidiereglement staan enkele formuleringen die verwarrend kunnen zijn voor de
aanvrager
 De termijnen binnen het huidige subsidiereglement zijn niet in dezelfde lijn met de andere
subsidies
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Herbruikbare luiers.
Binnen de perken van het goedgekeurde budget verleent de gemeente Lochristi een
subsidie voor de aankoop of de huur van een pakket voorgevormde herbruikbare luiers
met bijbehorende benodigdheden.
Subsidiebedrag.
- De subsidie bedraagt de helft van de factuurprijs, met een maximum van 125,00 euro.
- Met uitzondering van de aanvragen door een kinderopvanginitiatief kan de subsidie
slechts eenmaal per kind verleend worden.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag wordt de gevraagde bijlage toegevoegd
(factuur). Kinderopvanginitiatieven dienen naast de factuur ook een kopie van het
recentste attest van toezicht of erkenning door Kind en Gezin toe te voegen.
De subsidie voor herbruikbare luiers kan worden aangevraagd door gezinnen en
alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister of door
kinderopvanginitiatieven gevestigd op het grondgebied Lochristi.

De subsidieaanvraag ingediend door gezinnen of alleenstaanden gebeurt vóór de derde
verjaardag van het kind. De subsidieaanvraag ingediend door een kinderopvanginitiatief
gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.
Artikel 4

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 5

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 6
Akkoord

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst.

15. Subsidiereglement infiltratievoorzieningen. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 23 april 2012 (7e punt) betreffende subsidiereglement voor de aanleg
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een klimaatadaptatieplan wordt
opgemaakt
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Het vroegere, opgeheven reglement bevatte voorbijgestreefde formuleringen en verwijzingen en
was te onduidelijk voor aanvragers
 Het zoveel mogelijk op eigen perceel houden van hemelwater door onder andere infiltratie in de
bodem is een belangrijke actie in het klimaatadaptatieplan
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen

Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater: besluit van de Vlaamse
regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 Code van goede praktijk: Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van rioleringssystemen, herziene versie goedgekeurd als bijlage 1 bij het
besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur op 20 augustus
2012.
 Gebouw: vergunde woning of lokaal of constructie die is vrijgesteld van
omgevingsvergunningsplicht.
 Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater;
 Hemelwaterinstallatie: het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend
leiding- en pompsysteem, filters, enz. met het oog op hergebruik van hemelwater.
 Infiltratie: het doorsijpelen van hemelwater in de bodem.
 Infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de
bodem infiltreert.
 Verharding: vergunde verharde oppervlaktes of verharde oppervlaktes die zijn
vrijgesteld van omgevingsvergunningsplicht.
Subsidiebedrag.
 Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor de
aanleg van een infiltratievoorziening bij een gebouw.
 De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening 500,00 euro.
 Deze subsidie voor een infiltratievoorziening kan gecumuleerd worden met de
subsidie voor een hemelwaterinstallatie.
 De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder van een gebouw gelegen op
het grondgebied van de gemeente Lochristi slechts eenmalig toegekend.
Algemene voorwaarden.
 De aanleg van de infiltratievoorziening mag niet verplicht zijn volgens de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en/of niet als voorwaarde opgelegd
zijn in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor het gebouw.



Artikel 4

De infiltratievoorziening moet aangelegd zijn conform de bepalingen van de code van
goede praktijk en dient te voldoen aan de technische voorwaarden van de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter per begonnen
m² aangesloten verharde oppervlakte (grond- en dakoppervlakte) bedragen. Als
aangesloten grondoppervlaktes worden enkel oppervlaktes inbegrepen die voorzien
zijn van een opvang via een watergreppel of een kolk, die het hemelwater naar de
infiltratievoorziening leidt. Verharde oppervlaktes die ter plaatse of in de
naastliggende tuinzone kunnen infiltreren zonder afvoer kunnen hierbij niet in
rekening worden gebracht.
 De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per begonnen 100
m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. Als eveneens in een hemelwaterput
wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen hierboven én de noodoverloop op de
infiltratievoorziening wordt aangesloten, mag de afwaterende oppervlakte
verminderd worden met 60 vierkante meter.
 Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlakte of verharding
aangesloten.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(factuur + plan met aanduiding van de ligging van de hemelwaterput en de
overloopleiding).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In
geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het gemeentebestuur zich het
recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord

16. Subsidiereglement lage-energiewoningen. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 (7e punt) betreffende lage-energiewoningen
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Het huidige subsidiereglement, waarbij de subsidiepot verdeeld wordt onder het aantal aanvragen
van het desbetreffende subsidiejaar, zorgt voor veel frustratie en verwarring bij de aanvragers.
Veel aanvragers focussen op het maximale subsidiebedrag en zijn verrast wanneer dit bedrag soms
aanzienlijk lager blijkt te zijn
 Om de beoogde CO2-reductie van het nieuwe Burgemeestersconvenant te behalen is het
belangrijk om uiterst energiezuinige nieuwbouw- en vernieuwbouwwoningen te stimuleren
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Besluit
Artikel 1

Definities.
- E-peil: peil van primair energieverbruik van de woning zoals gedefinieerd in het
decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid (energiedecreet)
- Lage-energiewoning: een woning met een E-peil lager of gelijk aan E30
- Energieprestatiecertificaat (EPC): een certificaat voor nieuwbouw en vernieuwbouw
voor woningbouw opgesteld volgens de Vlaamse energieprestatieregelgeving waarin
het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van de
woning, uitgedrukt in één of meer numerieke indicatoren.
Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor
lage-energiewoningen
- De subsidie bedraagt 1.500,00 euro per adres.

Artikel 2

Artikel 3
-

-

Artikel 4

Algemene voorwaarden.
De subsidie kan slechts eenmaal per adres verleend worden.
De subsidie kan enkel verleend worden voor nieuwbouwwoningen of
vernieuwbouwwoningen op het grondgebied van Lochristi die onderhevig zijn aan de
EPB-regelgeving. Gedeeltelijke herbouw en uitbreiding die niet vallen onder de EPBregelgeving komen niet in aanmerking.
De subsidie wordt enkel verleend bij een E-peil lager of gelijk aan:
o E30: voor stedenbouwkundige of omgevingsvergunningen verleend tot en met
31 december 2017
o E20: voor omgevingsvergunningen verleend vanaf 1 januari 2018 tot en met 31
december 2019
o E10: voor omgevingsvergunningen verleend vanaf 1 januari 2020 tot en met 31
december 2021
o E0: voor omgevingsvergunningen verleend vanaf 1 januari 2022
Het subsidiereglement laat een vrije keuze toe van de te nemen maatregelen om het
gewenste lage E-peil te bereiken.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag wordt de gevraagde bijlage toegevoegd
(energieprestatiecertificaat).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na de datum op het
energieprestatiecertificaat.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket.

Akkoord
17. Subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2019 (7e punt) betreffende subsidiereglement voor het
ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement weinig wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat het subsidiebedrag te laag is
 Naast de voortuin ligt ook bij opritten een groot potentieel om te ontharden
 Ontharding is één van de doelstellingen van het klimaatpact en het klimaatadaptatieplan. Door
verharding in te ruilen voor groen zorgen we ervoor dat:
 bij overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen
 de kans op hittestress afneemt, want planten hebben een koelend effect vanwege de
schaduw die ze creëren en de evapotranspiratie
 de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente verlaagt
 de biodiversiteit verhoogt
 het uitzicht van straten esthetischer wordt
 het geluid van verkeer gedempt wordt
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022

Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen.
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
 Voortuin: private strook tussen de rooilijn en de voorgevel van de woning of zoals
bepaald in de van toepassing zijnde verkavelingsvergunning.
 Oprit: het gedeelte van een privaat woonperceel bedoeld voor het parkeren of stallen
van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende autobergplaats
(garage, carport,…)
 Verharding:
- Gesloten verharding: een oppervlakte bestaand uit niet-waterdoorlatende materialen
zoals niet-waterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, (gepolierd) beton,
gefundeerd kunstgras, gebonden steenslagen,…
- Open verharding: een oppervlakte bestaand uit waterdoorlatende materialen zoals
kiezel, keien, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen,…
- Beplanting: wintervaste planten, hagen, struiken, bomen.

Artikel 2

Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor het
ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen en opritten.
- Gazon ter vervanging van een verharding: 10,00 euro/m².
- Beplanting ter vervanging van een verharding: 15,00 euro/m².
- De subsidie bedraagt maximum 750,00 euro.

Artikel 3

Algemene voorwaarden.
- De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere
woningen.
- Per adres kan slechts één aanvraag ingediend worden.

- De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten,
hagen, struiken en/of bomen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in
aanmerking voor subsidie.
- De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden.
Afgestorven planten dienen vervangen te worden.
- Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken.
- De opgebroken verharding mag niet gecompenseerd worden elders op het perceel.
Binnen een periode van 10 jaar mag ook geen bijkomende verharding aangelegd worden
op het perceel. Indien dit toch wordt vastgesteld dan dient de subsidie terugbetaald te
worden, in verhouding tot het aantal m² bijkomende verharding die gerealiseerd werd.
- Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in
aanmerking voor subsidie.
Artikel 4

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de werken.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(foto’s bestaande toestand, plan/schets met aanduiding woning en te ontharden zones).
De subsidie wordt pas uitbetaald na ontvangst van enkele foto’s waarop de volledig
uitgevoerde werken (nieuwe aanplant en/of gazon) duidelijk zichtbaar zijn. Deze worden
uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag opgestuurd naar milieu@lochristi.be met
vermelding van naam en adres.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord
18. Subsidiereglement zonneboiler. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017









Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2015 (8e punt) betreffende subsidiereglement zonneinstallaties voor de opwekking van warmte in bestaande gebouwen
Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen

Feiten, context en motivering
 Het huidige subsidiereglement, waarbij de subsidiepot verdeeld wordt onder het aantal aanvragen
van het desbetreffende subsidiejaar, zorgt voor veel frustratie en verwarring bij de aanvragers.
 Veel aanvragers focussen op het maximale subsidiebedrag en zijn verrast wanneer dit bedrag soms
aanzienlijk lager blijkt te zijn
 Om de beoogde CO2-reductie van het nieuwe Burgemeestersconvenant te behalen is het
belangrijk om energiezuinige ingrepen bij gebouwen te stimuleren
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

26

tegen:

0

onthouding:

0

Hilde Baele, Yves Deswaene, Sandro Di Nunzio,
Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe,
Patrick Maes, Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman,
Daniël De Knijf, Rita De Vylder, Steven Schoonjans,
Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon,
Hilde Van Laere, Vanja De Clercq, Anne-Marie Vanhee,
Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke

Definities.
- Bestaand gebouw: gebouw ouder dan 10 jaar.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor het
plaatsen van een zonneboiler bij van een bestaand gebouw.
- De subsidie bedraagt 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW), met een
maximum van 500,00 euro per adres.
Algemene voorwaarden.
- De subsidie kan slechts eenmaal per adres verleend worden.
- Enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig vergunde woningen, bijgebouwen,
lokalen of bedrijfsgebouwen en die volledig op het grondgebied van de gemeente
Lochristi liggen komen in aanmerking.
- Sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
- De subsidie kan enkel verkregen worden bij bestaande gebouwen en niet bij
nieuwbouw.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag wordt de gevraagde bijlage toegevoegd
(facturen).
De subsidieaanvraag gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 de adviseur van het gemeentelijk energieloket

Akkoord
19. Subsidiereglement Groene Avontuurlijke Speelplaats. Definitieve opheffing
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 (9e punt) betreffende subsidiereglement GRoene
en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen

Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement nooit werd gebruikt
 Gemeentelijke basisscholen kunnen geen gebruik maken van dit subsidiereglement
 De meeste niet-gemeentelijke scholen hebben intussen hun speelplaats heraangelegd en geen
subsidieaanvraag ingediend en/of beslist om de voorwaarden van het subsidiereglement niet te
volgen
 Het behouden van deze subsidie heeft geen nut meer
 Er zullen alternatieve stimuli gezocht worden om scholen aan te zetten tot de ontharding en
vergroening van hun speelplaats
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Stemming: voor:
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0

Besluit
Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 (9e punt) betreffende het
subsidiereglement GRoene en Avontuurlijke Speelplaats voor scholen wordt definitief
opgeheven.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst
Akkoord
PERSONEELSZAKEN
OPENBARE ZITTING
20. Gemeentepersoneel. Aanpassing rechtspositieregeling
Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;



Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, houdende de minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals gewijzigd;



Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 (20e punt), houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling voor het administratief en technisch personeel, zoals gewijzigd

Feiten, context en motivering
 De huidige selectieprocedures tonen aan dat kandidaten dreigen af te haken omwille van het
salaris. De hoogte van het salaris wordt enerzijds bepaald door de inschaling van een functie in een
bepaald niveau, anderzijds speelt de overname van werkervaring bij een vorige werkgever ook een
belangrijke rol. Het gaat hier over de overname van werkervaring van een vorige werkgever
(overheid en/of privé of als zelfstandige)voor het bepalen van de geldelijke en schaalanciënniteit.
 De toekenning van geldelijke anciënniteit houdt in dat een personeelslid in een bepaalde trap van
een salarisschaal terechtkomt. De toekenning van schaalanciënniteit betekent dat een
personeelslid bijvoorbeeld in de tweede salarisschaal (bijv. B2) zou kunnen starten indien er
minimum 4 jaar schaalanciënniteit kan worden toegekend op basis van vorige werkervaring mits
deze relevant is. De toekenning van geldelijke anciënniteit en voornamelijk schaalanciënniteit
kunnen ervoor zorgen dat het lokaal bestuur Lochristi aantrekkelijker wordt als werkgever en dat
kandidaten er niet voor kiezen om in een ander bestuur waar eerder vermelde anciënniteiten wel
worden toegekend, aan de slag te gaan.
 Op heden wordt in de RPR bepaald dat de overname van werkervaring van een privé-werkgever
of als zelfstandige kan voor maximum 6 jaar (12 jaar voor een knelpuntberoep) voor wat betreft
de geldelijke anciënniteit en er helemaal geen overname is van deze werkervaring voor wat betreft
de schaalanciënniteit.
 Bijgevolg wordt voorgesteld om een wijziging in de RPR te voorzien. Dit voorstel houdt in dat het
aantal jaren vorige werkervaring uit de private sector of als zelfstandige die kunnen meetellen voor
de geldelijke anciënniteit wordt verhoogd van 6 jaar naar 12 jaar en indien het gaat om een
knelpuntberoep wordt het aantal jaren verhoogd van 12 jaar naar integrale overname. Voor wat
betreft de schaalanciënniteit wordt voorgesteld dat er bij vorige werkervaring uit de overheid
integrale overname kan zijn en bij vorige werkervaring uit de private sector of als zelfstandige kan
er maximaal 12 jaar in aanmerking genomen behalve wanneer het zou gaan om een
knelpuntberoep. In dit laatste geval kan alle vorige werkervaring uit de private sector of als
zelfstandige worden overgenomen. Dit alles onder voorbehoud dat de vorige werkervaring als
relevant wordt beschouwd.
 Gelet op de financiële impact ervan wordt voorgesteld om deze wijziging in te voeren voor nieuwe
indiensttredingen vanaf 1 februari 2022.
Inspraak, advies en bijlagen
 Dit voorstel werd besproken op het bijzonder onderhandelingscomité van 25 januari 2022.
 Dit voorstel werd voorgelegd voor advies op het managementteam van 17 februari 2022.
Stemming: voor:
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Besluit
Artikel 1

tegen:

0

onthouding:

0

Aan de rechtspositieregeling voor het administratief en technisch gemeentepersoneel,
zoals opgenomen in de bijlage aan het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 en
latere wijzigingen (20e punt), wordt artikel 110 gewijzigd als volgt.
§2. De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente, worden
in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten, met
uitzondering van de schaalanciënniteit.
Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een
vergelijking van die diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en met het
functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid
gepresteerd werden.
§3. Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt
graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend met een maximum
van 12 jaar of integraal op voorwaarde dat die functie een knelpuntberoep is. De
beroepservaring moet ook relevant zijn voor de functie waarin het personeelslid wordt
aangesteld.
Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een
knelpuntberoep gaat.
De toekenning gebeurt overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel en geldt enkel voor
indiensttredingen vanaf 1 februari 2022.
§4. Aan het personeelslid met beroepservaring bij een overheid wordt ook
schaalanciënniteit toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin
het personeelslid wordt aangesteld.
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking
genomen voor de toekenning van schaalanciënniteit, op voorwaarde dat ze relevant is
voor de uitoefening van de functie en dat die functie een knelpuntberoep is. Indien het niet
om een knelpuntberoep gaat, wordt die ervaring in aanmerking genomen voor een
maximum van twaalf jaar (beroepservaring in de privésector of als zelfstandige samen).
De toekenning gebeurt overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel en geldt enkel voor
indiensttredingen vanaf 1 februari 2022.

Artikel 2

Aan de rechtspositieregeling voor het administratief en technisch gemeentepersoneel,
zoals opgenomen in de bijlage aan het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 en
latere wijzigingen (20e punt), wordt artikel 166 gewijzigd als volgt.
§1. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking
genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze
relevant is voor de uitoefening van de functie en dat die functie een knelpuntberoep is.
Indien het niet om een knelpuntberoep gaat, wordt die ervaring in aanmerking genomen
voor een maximum van twaalf jaar (beroepservaring in de privésector of als zelfstandige
samen).
Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een
knelpuntberoep gaat.
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van
die ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het
personeelslid aangesteld wordt.
De toekenning gebeurt overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel en geldt enkel voor
indiensttredingen vanaf 1 februari 2022.
§2. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of
als zelfstandige gepresteerd werden.

Artikel 3. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan
 de toezichthoudende overheid
 de financieel directeur.
Verdaagd
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
OPENBARE ZITTING
21. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Voorlopige aanvaarding
Juridische grond
 Het decreet van 28 januari 1977 van de cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen


Decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017

Feiten, context en motivering
 Op 7 mei 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning
afgeleverd voor het verkavelen van bouwgronden te Beervelde, tussen de Toleindestraat en
Heistraat.
 Voor deze nieuwe verkaveling wordt een nieuwe weg gelegd. Deze nieuwe straat moet een
straatnaam krijgen, conform de te volgen procedure voor nieuwe straatnamen.
 De cultuurraad dient een advies te geven over de nieuwe straatnaam.



Het college van burgemeester en schepenen legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad, die
het voorstel (al dan niet) voorlopig aanvaardt, waarna een openbaar onderzoek wordt
georganiseerd.

Inspraak, advies en bijlagen
 Plan van de nieuwe verkaveling
 Advies van de cultuurraad
 De cultuurraad stelt volgende straatnaam voor: Biezenhof.
o In de gemeente is het de gewoonte om bij een doodlopende straat (zoals hier het
geval is) te spreken van een “hof”, in plaats van een straat.
o Deze naam werd naar voorgeschoven door de link met het plaatselijk verleden. De
naam herinnert aan een eertijds ruim verspreide inheemse plant, waarmee men
via vlechtwerk stoelzittingen en matjes maakte. De naam herinnert ook aan de
oude plaatsnaam, waarvan de naam Toleindestraat en Tollekenswegel afkomstig
is.
 De voorgestelde straatnaam is niet in conflict met andere straatnamen in de gemeente.
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1
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Voor de nieuwe weg in de nieuwe verkaveling uitkomende in de Toleindestraat en de
Heistraat, zoals aangeduid op het plan in bijlage, wordt de naam ‘Biezenhof’ voorlopig
aanvaard.

Artikel 2

Na deze voorlopige aanvaarding wordt een openbaar onderzoek van 30 dagen gestart.

Artikel 3

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de cultuurraad

Akkoord
22. Marktconsultatie voor een financiering. Principebeslissing en goedkeuring
opdrachtdocumenten
Juridische grond
 wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen





Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 28, § 1, 6° op basis
waarvan de leningen niet onder de toepassing van de wet vallen

Feiten, context en motivering
 de marktconsultatie voor financiering heeft tot doel een mededinging te organiseren, met respect
voor de principes van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit, die aan de gemeente
Lochristi zal toelaten om de offertes van verschillende mogelijke partijen te vergelijken en aldus
de tegenpartij aan te duiden die de economisch voordeligste financiering zal toestaan, waarvan de
kenmerken in de opdrachtdocumenten beschreven worden
 het bedrag van de financiering is geraamd op EUR 4.750.000 met een looptijd van 15 jaar
 er is een financiering van EUR 4 mio voorzien in het jaar 2022 in het MJP, de gemeenteraad gaat
akkoord om bijkomend EUR 0,75 mio financiering in te schrijven in de volgende AMJP
 volgende ondernemers komen in aanmerking om deel te nemen aan deze opdracht:
- Belfius Bank nv, Karel Rogierplein11 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node);
- KBC Bank nv, Havenlaan 2 te 1080 Brussel(Sint-Jans-Molenbeek);
- ING Bank nv Belgian Branch, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel;
- BNP Paribas - Fortis nv, Warandeberg 3 te 1000 Brussel;
- VDK BANK NV, Sint-Michielsplein 16 te 9000 Gent;
- ARGENTA BVG - ARGENTA GROEP NV, Belgiëlei 49-53 te 2018 Antwerpen 1;
- BPOST Bank NV, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel;
- EUROPABANK, Burgstraat 170 te 9000 Gent;
- DEUTSCHE BANK AG bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15 te 1000 Brussel;
- RABOBANK ANTWERP, Uitbreidingstraat 86, Bus 3 te 2600 Berchem (Antw);
- AXA BANK NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel;
- BEOBANK NV, Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel;
- CRELAN NV, Sylvain Dupuislaan 251 te 1070 Brussel (Anderlecht);
Financieel kader
Meerjarenplan 2020-2025
Stemming: voor:
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Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met een marktconsultatie voor de
financiering t.b.v. 4.750.000 met een looptijd van 15 jaar.
De gemeenteraad gaat akkoord om bijkomend EUR 0,75 mio financiering in te
schrijven in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 2

De opdrachtdocumenten voor de marktconsultatie voor de financiering opgemaakt
door de financiële dienst, worden goedgekeurd.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opdracht:
- Belfius Bank nv, Karel Rogierplein11 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node);
- KBC Bank nv, Havenlaan 2 te 1080 Brussel(Sint-Jans-Molenbeek);
- ING Bank nv Belgian Branch, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel;
- BNP Paribas - Fortis nv, Warandeberg 3 te 1000 Brussel;
- VDK BANK NV, Sint-Michielsplein 16 te 9000 Gent;
- ARGENTA BVG - ARGENTA GROEP NV, Belgiëlei 49-53 te 2018 Antwerpen 1;
- BPOST Bank NV, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel;
- EUROPABANK, Burgstraat 170 te 9000 Gent;
- DEUTSCHE BANK AG bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15 te 1000 Brussel;
- RABOBANK ANTWERP, Uitbreidingstraat 86, Bus 3 te 2600 Berchem (Antw);
- AXA BANK NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel;
- BEOBANK NV, Koning Albert II-laan 2 te 1000 Brussel;
- CRELAN NV, Sylvain Dupuislaan 251 te 1070 Brussel (Anderlecht);

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd een overeenkomst af
te sluiten na het consulteren van de markt.

Artikel 5

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan
het secretariaat.

Akkoord
23. Interlokale vereniging "Covid Scheldekracht". Verlenging duurtijd
Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 392 e.v.
waaruit blijkt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project
van gemeentelijk belang te verwezenlijken
 Gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2022 (11e punt) houdende toetreding, goedkeuring
statuten en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de interlokale vereniging ‘Covid
Scheldekracht’
Feiten, context en motivering
 De gemeenteraad keurde op 22 februari 2021 de oprichting goed van en de toetreding tot de
interlokale vereniging (ILV) Covid Scheldekracht. De overeenkomst met statutaire draagkracht
werd goedgekeurd en de heer Yves Deswaene, burgemeester, werd aangeduid om de gemeente

te vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de ILV (plaatsvervanger: schepen Fréderic
Droesbeke).
 Het voorbije jaar hebben de 8 lokale besturen binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht
(werkingsgebied Destelbergen, Melle, Merelbeke, Laarne, Wetteren, Wichelen, Lochristi en
Wachtebeke) intensief samengewerkt rond volgende thema’s:
- Vaccinatie
- Preventie en controle van lokale uitbraken
- Contact- en bronopsporing
- Sensibilisering en communicatie over de geldende maatregelen
- Ondersteuning van zorg- en welzijnsactoren
- Diverse COVID-gerelateerde acties
 Vooral de verschillende vaccinatiecampagnes in de centra van Wetteren en Wachtebeke bleken
bijzonder arbeidsintensief. Een snelle en gezamenlijke besluitvorming in de regio was hiervoor
zeer belangrijk.
 De interlokale verenging had initieel van een duurtijd van één jaar, m.n. tot 28.02.2022 (cfr artikel
4§1 van de overeenkomst). Er wordt voorgesteld, zoals voorzien in artikel 4§2 van de
overeenkomst, om de samenwerking met één jaar te verlengen aangezien de Covid-pandemie
nog steeds aan de gang is en nog allerlei activiteiten en projecten binnen de interlokale vereniging
lopende zijn (waaronder bv. de vaccinatiecampagne).
Inspraak, advies en bijlagen
 Beknopt verslag van de werking in 2021 van de ILV Covid Scheldekracht
Stemming: voor:

Besluit
Artikel 1

Artikel 2
Akkoord
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De goedgekeurde overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging
(ILV) Covid Scheldekracht, wordt verlengd met één jaar en loopt tot 28.02.2023
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de gemeente Merelbeke

24. Goedkeuring notulen van 31 januari 2022
Akkoord
25. Toegevoegde punten
Er zijn geen toegevoegde punten.
26. Vraagstelling door de raadsleden
Akkoord

De zitting wordt geheven om 22:15 uur.
Waarvan akte
De algemeen directeur,

De voorzitter,

Marianne Morant

Hilde Baele

Getekend door:Marianne Morant (Signat
Getekend op:2022-03-29 17:04:37 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Hilde Baele (Signature)
Getekend op:2022-03-30 08:57:16 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

