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POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM 
code 5417 

 
 

 
POLITIERAAD 

 

Zitting van 15 maart 2017 
 

Aanwezig: 
Koen Loete, burgemeester-voorzitter, Filip Gijssels, burgemeester Kaprijke, Franki Van de 
Moere, burgemeester Sint-Laureins; 
Blomme Gertjan, Bonamie Carlos, Buysse Janvier, Cornelis Franky, De Greve Patrick, De 
Jaeger Lutgarde, De Man Linde, Desmet Rudi, De Waele Christophe, Francque Johan, Hugaert 
Patrick, Lecompte Filip, Roesbeke Christiaan, Vandevelde Luc, Van Hamme Odette, Van 
Kerrebroeck Wilfried en Gysels Rita verkozen raadsleden; 
Carine Ginneberge, secretaris; 
Antoinette Vanden Bossche, korpschef. 
 
Verontschuldigd: 
Burgemeester Franki Van de Moere en raadslid Rita Gysels 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring verslag politieraad dd. 14 december 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Aankoop van 1 interventievoertuig, type kantoorwagen - Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Burgemeester-voorzitter Koen Loete stelt voor om de 3 punten ivm de voertuigen samen te 
behandelen. 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche wordt een toelichting gegeven. 
Na tussenkomsten van de heer burgemeester-voorzitter Koen Loete, raadsleden Luc 
Vandevelde, Christophe De Waele en Franky Cornelis antwoordt mevrouw Antoinette Vanden 
Bossche dat alle garages die in de zone aanwezig zijn worden aangeschreven volgens het 
bestek dat moet voldoen volgens het programma van eisen. 

Zoals afgesproken worden vanaf 2017 de ondersteunende voertuigen voorzien van CNG. Van 
zodra elektrische voertuigen betaalbaar worden en de nodige afstanden zullen kunnen afleggen 
zal ook overgeschakeld worden naar elektrische voertuigen. 

Daarna gaat de raad over tot de stemming van de drie dossiers samen: 
De Raad, 
Overwegende dat van bij de opstart van de politiezone gekozen is om over een beperkt aantal 
interventievoertuigen, type kantoorwagen te beschikken; 
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Overwegende dat de 7 interventievoertuigen, type kantoorwagen intensief worden gebruikt. 
Hetzelfde voertuig kan niet 24u/24u 7d/7d in gebruik zijn. Per shift zijn er 2 à 3 voertuigen in 
gebruik;  
Overwegende dat het te vervangen voertuig VW Combi met kentekenplaat 1-BVK-103 (datum 
eerste ingebruikname 13/10/2011) op 01/01/2017 reeds 155.325 km had; 
Overwegende dat in de raamcontracten geen overname is voorzien; 
Overwegende dat de verouderde en minder zichtbare prioritaire verlichting (reeds voor de 3e 
maal herbruikt) dient vervangen te worden met led-signalisatie. Vooral een sterke verbetering 
voor de veiligheid van het personeel; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van 1 interventievoertuig, type 
kantoorwagen” een bestek met nr. 01/2017 werd opgesteld door de Korpschef, HCP Antoinette 
Vanden Bossche; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel 
330/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dient; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 01/2017 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop van 1 interventievoertuig, type kantoorwagen”, opgesteld door de Korpschef, 
HCP Antoinette Vanden Bossche. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 57.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Artikel 3: Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
- Garage Ghyselinck BVBA, Gentsesteenweg 78 te 9900 Eeklo; 
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- C.V.H. Motors, Tieltsesteenweg 223 te 9900 Eeklo; 
- Garage De Wispelaere, Zeelaan 5 te 9900 Eeklo; 
- Garage Lievens Georges bvba, Leopoldlaan 43 te 9900 Eeklo; 
- Garage V&D Motors, Zandvleuge 66 te 9900 Eeklo; 
- MIG Motors, Watermolenstraat 1 te 9880 Aalter; 
- Garage Viaene, Eeklostraat 13 te 9971 Lembeke; 
- Garage Wulffaert BVBA, Kriekmoerstraat 103 te 9900 Eeklo; 
- Opel Meetjesland, Zeelaan 19 te 9900 Eeklo; 
- Q&S Motors, Peperstraat 97 te 9990 Eeklo. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/743-
98 van de buitengewone dienst. 
 

3. Aankoop van 1 voertuig type "sociale politie" - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's 

De Raad, 
Gelet op de diverse interventies en opdrachten van de sociale politie waar discretie aangewezen 
is; 
Overwegende dat het te vervangen personenvoertuig Mazda 2 met nummerplaat NZL798 
(datum eerste ingebruikname 27/06/2007) op 01/01/2017 reeds 78.697 km had; 
Overwegende dat regelmatig minderjarigen moeten overgebracht worden naar jeugdinstellingen 
of voorgeleid moeten worden voor een jeugdrechter. De sociale politie moet dus over een 
voertuig kunnen beschikken dat rijvaardig is en beantwoordt aan de opdrachten in het kader van 
de overbrenging van minderjarigen;  
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van 1 voertuig type "sociale politie"” 
een bestek met nr. 03/2017 werd opgesteld door de Korpschef, HCP Antoinette Vanden 
Bossche rekening houdende met het voorstel van de Raad van 14 december 2016 om de 
voertuigen van de ondersteunende diensten uit te rusten met CNG; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel 
330/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 03/2017 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop van 1 voertuig type "sociale politie"”, opgesteld door de Korpschef, HCP 
Antoinette Vanden Bossche. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 26.000,00 incl. btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Artikel 3: Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
- MIG Motors, Watermolenstraat 1 te 9880 Aalter; 
- C.V.H. Motors, Tieltsesteenweg 223 te 9900 Eeklo; 
- Garage Wulffaert BVBA, Kriekmoerstraat 103 te 9900 Eeklo; 
- Q&S Motors, Peperstraat 97 te 9990 Eeklo; 
- Garage Blondeel J. BVBA, Zuidmoerstraat 1 te 9900 Eeklo; 
- Garage De Wispelaere, Zeelaan 5 te 9900 Eeklo; 
- Garage Ghyselinck BVBA, Gentsesteenweg 78 te 9900 Eeklo; 
- Garage Lievens Georges bvba, Leopoldlaan 43 te 9900 Eeklo; 
- Garage V&D Motors, Zandvleuge 66 te 9900 Eeklo; 
- Garage Viaene, Eeklostraat 13 te 9971 Lembeke. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/743-
98 van de buitengewone dienst. 
 

4. Aankoop van een voertuig type verkeer - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's 

De Raad, 
Overwegende dat de dienst verkeer over 6 voertuigen beschikt, 4 moto’s, een gebanaliseerd 
voertuig en een signalisatiewagen. Tevens beschikt de dienst verkeer ook over 2 flitsvoertuigen 
maar deze voertuigen zijn enkel nog maar inzetbaar om ‘te flitsen’; 
Overwegende dat het voertuigenpark van de cel verkeer intensief wordt gebruikt; 
Overwegende dat de inzet van zo’n voertuig steeds moet verzekerd zijn. De garantie tot deze 
paraatheid blijkt na controle niet altijd meer te bestaan. Het voertuig is op 17 juni 2004 voor de 
eerste maal in gebruik genomen en op 1 januari 2017 stond 132.506 km op de kilometerteller; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van een voertuig type verkeer” een 
bestek met nr. 02/2017 werd opgesteld door de Korpschef, HCP Antoinette Vanden Bossche; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel 
330/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt door overboeking van de 
gewone naar de buitengewone dienst; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
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voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, betreffende 
de bevoegdheden van de politieraad; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 
Op voorstel van het politiecollege; 
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 02/2017 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop van een voertuig type verkeer”, opgesteld door de Korpschef, HCP 
Antoinette Vanden Bossche. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 35.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Artikel 3: Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
- C.V.H. Motors, Tieltsesteenweg 223 te 9900 Eeklo; 
- Garage De Wispelaere, Zeelaan 5 te 9900 Eeklo; 
- Garage Lievens Georges bvba, Leopoldlaan 43 te 9900 Eeklo; 
- Garage V&D Motors, Zandvleuge 66 te 9900 Eeklo; 
- Garage Viaene, Eeklostraat 13 te 9971 Lembeke; 
- Garage Wulffaert BVBA , Kriekmoerstraat 103 te 9900 Eeklo; 
- Garage Ghyselinck BVBA, Gentsesteenweg 78 te 9900 Eeklo; 
- MIG Motors, Watermolenstraat 1 te 9880 Aalter; 
- Opel Meetjesland, Zeelaan 19 te 9900 Eeklo; 
- Q&S Motors, Peperstraat 97 te 9990 Eeklo. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/743-
98 van de buitengewone dienst. 
 

5. Toegevoegd punt raadslid Carlos Bonamie – BIN in de politiezone Meetjesland 
Centrum – uitleg 

 
“Aan de politieraad 
Geachte secretaris 
 
Graag wil ik het volgend punt op de politieraad van 15 maart 2017 toevoegen. 
BIN ( Buurt Informatie Netwerk) in de politiezone - Meetjesland 
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Graag had ik de uitleg gekregen hoe  BIN  ontstaan is 
 
Wie er kan in zetelen? 
Wie moet aan wie rapporteren? 
Hoe gebeurd de opvolging? 
Hoeveel BIN Netwerken zijn er in onze zone? 
En wat zijn tot op heden de resultaten? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Carlos Bonamie 
Politieraadslid St-Laureins” 
 
Mevrouw Antoinette Vanden Bossche deelt mee dat de vraag van raadslid Carlos Bonamie 
gecombineerd werd met de vraag van raadslid Christophe De Waele in verband met de 
inbraken. Eerst wordt het punt van de inbraken behandeld en daarna het punt ivm. de bin’s; 
Door mevrouw Antoinette Vanden Bossche en de heer Nick Piepers wordt een toelichting 
gegeven via een PowerPointpresentatie die op de zitting van de Raad is uitgedeeld. 
 

6. Toegevoegd punt van raadslid Luc Vandevelde 

“Geachte mevrouw, 
 
Graag onderstaande vraag toevoegen aan de agenda van de politieraad van 15 maart aub. 
 
Op vraag van enkele bewoners uit de buurt van de Meidoorn: 
 
De kleuters worden aan de Meidoorn onthaald door leerkrachten ter hoogte van de hekjes op 
het voetpad aan de schoolpoort.  
 
Dus: alle ouders stoppen OP DE RIJWEG ter hoogte van deze hekjes waar de leerkrachten 
staan. Het uitstappen gaat relatief snel, maar het zijn wel tientallen auto's die dit doen, dus het 
aanschuiven duurt lang !  
 
Het ludieke is dat er zich net naast die hekjes een parkeerstrook bevindt op de rechterberm. Er 
kunnen makkelijk 4 tot 5 auto's tegelijk stilstaan op deze parkeerstrook, dus ideaal 
te gebruiken als "kiss&ride" om de kleuters te laten uitstappen onder begeleiding van de reeds 
voorziene leerkrachten.  
 
De leerkrachten zeggen dat de huidige situatie (=stoppen op de rijweg) werd overeengekomen 
met de politie.  
 
Volgens de buurtbewoners en de ouders zou het toch nuttiger zijn en vooral ook vlotter 
verlopen, mocht de klaarliggende 'kiss&ride"zone gebruikt worden. 
 
Kan de politiedienst hier evalueren en een akkoord voor geven? 
 
Met vriendelijke groeten 
 
--  
Luc Vandevelde,  
Fractievoorzitter gemeenteraad Eeklo 
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Lid Politieraad M-C 
 
smseeklo.be 
twitter.com/smseeklo 
facebook.com/smseeklo” 
 

Mevrouw Antoinette Vanden Bossche antwoordt dat na bevraging bij de dienst verkeer zij het 
volgende kan melden: 

1. de politie de beslissing NIET neemt maar een advies verleent. Het is de wegbeheerder 
(in dit geval de stad Eeklo) die beslist. 

2. De kiss & ride is wettelijk NIET gereglementeerd, m.a.w dit is  niet voorzien in de 
wegcode. Dus zal er steeds een probleem zijn naar eventuele handhaving. 

 
7. Toegevoegd punt van raadslid Christophe De Waele 

“Beste, 
 
Gelieve toe te voegen aan de agenda van de politieraad. 
 
Inbraken in Eeklo, Kaprijke en St. Laureins;  Ik zou graag (op voorhand) de cijfers krijgen van 
het aantal inbraken/diefstallen in woningen/bedrijven van het jaar 2014, 2015 en 2016. Zodat ik 
een analyse kan maken. Gelieve het punt toe te voegen om de cijfers te evalueren in functie van 
te nemen maatregelen in 2017. Graag verneemt onze fractie van de politiediensten of er in 2017 
acties gepland worden inzake de stijging van diefstallen in donkere perioden. 
Kunt u ons vertellen per maand/dag de inbraken/diefstallen in woningen gepleegd zijn, maw zijn 
er favoriete dagen van de week waarop dieven actief zijn.  Anderzijds hoe evalueert de politie de 
werking van de BIN tot heden? 
 
Kunt u mij de goede ontvangst van dit toegevoegd punt per kerende bevestigen? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Christophe De Waele 
Schepen Openbare Werken, 
Mobiliteit en Economie Stad Eeklo 
Industrielaan 2, 9900 Eeklo 
cdw@eeklo.be” 
 
Dit punt werd besproken tezamen met punt 6 van de toegevoegde punten. 

 

8. Toegevoegd punt van raadslid Rudi Desmet 

“Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de Korpschef, 
Graag had ik volgende vraag toegevoegd aan de agenda van de eerstkomende 
politieraadszitting van 15 maart a.s.: 
VRAAG : 
Kunnen enkele politiecontroles aan de school in de Burg. L. Pussemierstraat de problemen 
oplossen? 

http://smseeklo.be/
http://twitter.com/smseeklo
http://facebook.com/smseeklo
mailto:dw@eeklo.be
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De grote parking vóór de sporthal is veiligheidshalve voor lange tijd gedeeltelijk afgezet. 
Naast de afsluiting zijn op de parking twee brede banen afgebakend met betonblokken, goed 
bewegwijzerd, als: enerzijds alleen voor voetgangers en anderzijds voor de aankomende auto’s. 
Er is daar geen fietspad voorzien, want er zijn al fietspaden aan weerszijden van de 
Pussemierstraat. 
Dit was op zich een heel goede oplossing, ware het niet dat er geen rekening werd gehouden 
met de onstuimige jonge fietsers die uit de omgevende scholen komen, de bestaande 
fietspaden niet gebruiken, maar zich -niets aantrekkend van de verkeersborden- met jeugdige 
overmoed op de parking  tussen de rijen voetgangers en auto’s storten. 
Maar op dit voetpad lopen veel kleuters die geen gevaar zien, nergens op letten, en soms zelfs 
op de naastliggende rijweg moeten lopen waar voertuigen van ouders die te laat zijn soms erg 
vlug rijden. 
Met enkele controles en de nodige opmerkingen van de arm der wet kunnen de fietsers wel van 
het voetpad op de parking gehouden worden, zodat de nu bestaande gevaarlijke situatie 
opgelost geraakt. 
Misschien kan terzelfdertijd gecontroleerd worden op het steeds meer verkeerd parkeren en op 
de honden die daar nu ook een toilet vinden. 
 
Voor de N-VA-Eeklo, 
Rudi Desmet 
politieraadslid.” 
 
Mevrouw Antoinette Vanden Bossche antwoordt dat men in de mate van het mogelijke daar 
controles zal uitvoeren. 

 
GEHEIME ZITTING 

 
1. Lokale politie - aanvaarding ontslag van een inspecteur van politie - gunstig advies 

vrijwillig ontslag - Bekrachtiging 
 

Hier eindigt de zitting 
 

Namens de politieraad: 
 
 
 
 
 
 
 
Carine Ginneberge Koen Loete 
Secretaris Burgemeester-Voorzitter 
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