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13. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 26 januari 2017
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26 januari 2017 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 26 JANUARI 2017
LIJST VAN DE BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 januari 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1.

57116-AP
Kennisnemen van het ontslag van een provincieraadslid en installatie van een raadslidopvolger

2

57119-AP
Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 betreffende de
samenstelling van de raadscommissies n.a.v. de installatie van een nieuw
provincieraadslid

3.

57294-AP
Wijziging van de aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in bestuursorganen van
organisaties, adviesraden en overlegstructuren

4.

56943-AP
Verlenen van advies over de voorgestelde wijzigingen van de grenzen van de
provinciedistricten en het afschaffen van de kieskantons in een voorontwerp van decreet

5.

56965-AP
Voorlopige vaststelling PRUP Slachthuis Tielt

6.

53090-AP
Voorlopige vaststelling PRUP Greenyard Foods – Staden
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7.

AP-56831
Voorlopige vaststelling PRUP Solitaire Vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen

8.

56453-AP
Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Westhoek
2018-2024

9.

57048-AP
Advisering GewRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

10.

57066-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking na prijsvraag voor ontwerpen) betreffende de opdracht van architectuur
voor de werken: inrichting van het Provinciaal Hof

11.

56131-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten:
webontwikkeling (perceel 1) en grafisch ontwerp (perceel 2) nieuwe website Provincie
West-Vlaanderen

12.

56723-AP
Machtiging verlenen tot aankoop van gronden te Torhout voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Gaverbeek WL 3.4.65 (deel 1)

13.

56730-AP
Machtiging verlenen tot verkoop van oude gedeeltes beekbedding Vaarnewijkbeek WL25
te Harelbeke

14.

Akte nemen van het samenvattend verslag over de verslaggeving uitgebracht door de
diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de
uitoefening van hun mandaat en het beleid van deze intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

14. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 februari 2017.
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23 februari 2017 ter kennis te
brengen.
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Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 23 FEBRUARI 2017
LIJST VAN DE BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 februari 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1.

57993-AP
Goedkeuren van bijvoegsel 3 en 4 aan de pensioenverzekeringovereenkomst en het
pensioenverzekeringsreglement voor vastbenoemde ambtenaren en mandatarissen en
goedkeuren van de bijdrageverzekeringsovereenkomst voor het vastbenoemd personeel
en 1e bijvoegsel

2.

57653-AP
Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en het
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) voor de periode 2017-2021

3.

57945-AP
Vervangen van leden van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO)

4.

57647-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende de
opdracht van levering: aankoop van multimediagidsen bezoekersbegeleiding Provinciaal
domein Raversyde

5.

57671-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende de
opdracht van levering: herinrichting personeelsrestaurant PH Boeverbos

6.

57672-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking) betreffende de aanvullende opdracht van werken: omgevingswerken
IJzerboomgaard te Diksmuide: munitiebenadering fase 1 (restzones), fase 2 en fase 3

7.

57253-AP
Machtiging verlenen tot verwerving van grond in het kader van de gedeeltelijke
verlegging van de Spanjaardbeek te Kortemark

8.

57894-AP
Goedkeuring van het provinciaal reglement betreffende het betalen van een
dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier
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9.

50231-AP
Definitieve vaststelling van het onteigeningsplan voor de verwerving van het Provinciaal
Hof te Brugge

10.

57634-AP
Goedkeuring van de beleidsnota provinciaal woonbeleid

11.

Interpellatie van de heer Christof Dejaegher i.v.m. "Ruimtevraag bedrijventerreinen
West-Vlaanderen – studie Rebel"

15. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
dd. 23 maart 2017
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23 maart 2017 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS

De gedeputeerde,
(get.) Guido DECORTE

PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 23 MAART 2017
LIJST VAN DE BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 maart 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1.

58453-AP
Principiële goedkeuring van de waarborg van het lange termijnkrediet van de vzw UNIE-K

2.

57093-AP
Rapportering financieel beheerder

3.

57458-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods
Troosteres der Bedroefden in Pervijze
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4.

57459-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in
Kortrijk

5.

57460-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen
Konstantijn en Helena in Brugge

6.

57461-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios in Oostende

7.

57462-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de islamitische geloofsgemeenschap
Assounah te Desselgem

8.

58799-AP
Kennisgeving van de aangepaste bevoegdheidsverdeling van de deputatie voor de
bestuursperiode 2012-2018 n.a.v. de implementatie van de omgevingsvergunning

9.

58698-AP
Standpuntbepaling PRUP's Nonnebossen–Bos en Vijverbos (Zonnebeke)

10.

58585-AP
Voorlopige vaststelling PRUP Nonnebossen – Woonclusters

11.

58586-AP
Definitieve vaststelling PRUP AKSG Tielt

12.

58581-AP
Definitieve vaststellling PRUP Open ruimtekamers Gavers en Esser met bijhorend
onteigeningsplan

13.

58583-AP
Goedkeuren definitieve vaststelling Inrichtingsnota Open ruimtekamers Gavers en Esser

14.

58584-AP
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst VLM voor grondenbank (ifv het PRUP en de
inrichtingsnota Open ruimtekamers Gavers en Esser)

15.

58747-AP
Advies ontwerp Gewestelijk RUP ‘Landbouw-,natuur,- en bosgebieden Bouvelobos,
Hemsrode en Steilrand van Moregem’

16.

58353-AP
Kennisname van het beheer van de financiële middelen 2016 voor PROCORO

17.

57843-AP
Goedkeuren voorstel van wijziging rechtspositieregeling niet-onderwijzend
provinciepersoneel
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18.

58580-AP
Goedkeuren van de aanvraag voor programmatie van twee nieuwe opleidingen in het
Provinciaal Technisch Instituut (PTI) : A-stroom -industriële wetenschappen 2e leerjaar1e graad en ASO wetenschappen 1e leerjaar-2e graad

19.

57302-AP
Machtiging verlenen tot verkoop van een perceel in het provinciedomein Tillegembos in
functie van de herplaatsing van een elektriciteitscabine langs de Torhoutsesteenweg te
Brugge

20.

58342-AP
Machtiging verlenen tot aankoop van gronden gelegen te Kortrijk in functie van de
herinrichting van de oude spoorwegbedding de Trimaarzate

21.

58575-AP
Machtiging verlenen tot verkoop van gronden langs de Trimaarzate

22.

58576-AP
Machtiging verlenen tot aankoop van grond langs de Keselbergroute in functie van de
Ledegemse Meersen

23.

57463-AP
Advies geven over de jaarrekening 2016 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in
Brugge

16.Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.
27 april 2017
Dienst en referte: Griffie
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten
van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 27 april 2017 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
Namens de deputatie
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
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PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DD. 27 APRIL 2017
LIJST VAN DE BESLUITEN
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 april 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1.

57087-AP
Vaststellen tweede wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019

2.

57602-AP
Goedkeuren overeenkomst Kruispuntbank Sociale Zekerheid

3.

58647-AP
Vaststellen wijziging kader beleids- en beheerscyclus provincie West-Vlaanderen voor de
periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018

4.

58997-AP
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van IMOG op 16
mei 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

5.

58998-AP
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Infrax West op
6 juni 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten

6.

59593-AP
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van WVI op 18 mei
2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde punten

7.

59670-AP
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de AV van Leiedal op 23 mei 2017 en
bepalen van het stemgedrag m.b.t. de vooropgestelde agendapunten

8.

58493-AP
Goedkeuren ontwerp beheerplan provinciedomein d’ Aertrycke in Torhout

9.

59085-AP-Vaststellen van de 1e wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2017-2019 van het apb VONK

10.

59371-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: afbraak van een bestaande hangar en het bouwen van een nieuwe
loods in het provinciaal domein De Baliekouter

11.

50232-AP
Machtiging verlenen tot wijziging van de erfpachtakte dd 28 februari 2011 met de TMVW
en van de erfpachtakte dd 11 augustus 2011 met de stad Brugge en tot vaststelling van
de einddatum van de erfpachtakte dd 10 december 1973 met de Stad Brugge betreffende
gronden en opstaand gebouw gelegen te Brugge (Sint-Andries)
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12.

59420-AP
Machtiging verlenen tot vestiging van een erfdienstbaarheid van regenwaterafvoer op
gronden in het provinciedomein d’Aertrycke

13.

59032-AP
Machtiging verlenen tot verwerving van gronden in het kader van
waterbeheersingswerken op de Gaverbeek te Torhout

14.

59412-AP
Machtiging verlenen tot verwerving en ruiling van gedeeltes oude en nieuwe bedding van
de Keibeek te Zwevegem

15.

59369-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de
opdracht van werken: aanleg van een recreatief fietspad tussen de Koning Albert I laan
en de Heidelbergstraat te Brugge

16.

59545-AP
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende de
opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in het
Provinciedomein De Gavers

17.

59208-AP
Definitief aanvaarden van schenkingen t.b.v. Collectie Bulskampveld

18.

59502-AP
Goedkeuren van de overeenkomst tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Provincie West-Vlaanderen en VZW Kunst (i.f.v. CW/RM)

19.

Interpellatie K. Ravyts ivm inhoudelijke standpuntbepaling van het West-Vlaamse
provinciebestuur tov de provinciale doelstellingen voor de provincie in het kader van de
uitwerking van “Windkracht 2020”, het windplan van de Vlaamse Regering

20.

Aanduiden vertegenwoordiger voor de AV van de WIV op 16 mei 2017 en bepalen van het
stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten
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17. Vaststelling wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2017
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2017/Budget
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 8 december 2016 houdende
vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2017.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Ontwerpbudget 2017.
18. Vaststelling van de 5de wijziging van het budget 2016
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2016-05
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 22 december 2016 houdende
vaststelling van de vijfde wijziging van het budget 2016.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET
BUDGET 2016, DE EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2017 EN DE WIJZIGING VAN HET
MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2016/05 EN BW 2017/01)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:







het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van
30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd
bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni
2006 en 30 april 2009;
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005
en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december
2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012;
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het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van het
budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van het
budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 8 november 2016);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 24 november 2016).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2016 (BW 2016/05), de eerste
wijziging van het budget 2017 en een wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed (BW
2017/01).
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

Vijfde wijziging van het budget 2016 en van het meerjarenplan 2014-2019 (BW 2016/05)
19. Vaststelling van de 1ste wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2014-2019
Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2017-01
In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 22 december 2016 houdende
vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Geert Anthierens

De Gouverneur
(get.) Carl Decaluwé

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET
BUDGET 2016, DE EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2017 EN DE WIJZIGING VAN HET
MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2016/05 EN BW 2017/01)
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:



het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43;
het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet
van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de
decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009;
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het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december
2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9
december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012;
het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van
het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van
het budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 8 november 2016);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 24 november 2016).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2016 (BW 2016/05), de eerste
wijziging van het budget 2017 en een wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed (BW
2017/01).
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Eliane SPINCEMAILLE

Eerste wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019 (BW 2017/01)

20. Wedstrijdreglement voor klasprojecten rond de Eerste Wereldoorlog voor WestVlaamse scholen van het basis en secundair onderwijs
Dienst en referte: Dienst Griffie, cel Oorlog & Vrede
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het reglement betreffende de wedstrijd voor klasprojecten rond de
Eerde Wereldoorlog voor West-Vlaamse scholen van het basis en secundair onderwijs.
Met de meeste hoogachting,

Namens de deputatie,
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Voor de provinciegriffier:
De directeur
Stijn Lombaert

De gedeputeerde voor
Cultuur en Welzijn,
Myriam Vanlerberghe

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR KLASPROJECTEN ROND DE EERSTE WERELDOORLOG VOOR
WEST-VLAAMSE SCHOLEN VAN HET BASIS EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Beslissing van de provincieraad van 27 oktober 2016
Artikel 1 – Algemeen
De Provincie West-Vlaanderen organiseert tot en met schooljaar 2018-2019 een jaarlijkse
wedstrijd voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog. De wedstrijd staat open voor de WestVlaamse scholen van het basis en secundair onderwijs.
Artikel 2 – Doelstelling
De Provincie West-Vlaanderen, hierna genoemd de Provincie, wil, door middel van een
wedstrijd herinneringseducatie goede projecten van onderwijsinstellingen rond WOI belonen
en in de kijker zetten.
Daarnaast wil het scholen extra stimuleren om gebruik te maken van ‘het provinciaal
reglement betreffende de financiële ondersteuning van de onderwijsinstellingen, initiatieven
jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen in het kader van een bezoek
herinneringsplaatsen rond WOI in West-Vlaanderen’ van 22 december 2014.
Artikel 3 - Toepassingsgebied / Begripsomschrijving
Met onderwijsinstelling wordt bedoeld: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen van
het basis en secundair onderwijs. De onderwijsinstellingen worden verder aangeduid als
‘deelnemer’.
Met klasprojecten wordt bedoeld: projecten die uitgewerkt worden door één klas of meerdere
klassen van éénzelfde school samen, die aflopen ten laatste op 20 februari van het schooljaar
waarin de prijzen worden uitgereikt.
Onder herinneringseducatie wordt verstaan: werken aan een houding van actief respect in de
huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is
door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag
worden. Dit steunt op drie aspecten: kennis en inzicht, empathie en verbondenheid, reflectie
en actie;
Met school wordt bedoeld een pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en
dat onder leiding staat van één directeur;
Met basisschool wordt bedoeld een school waar kleuter- of lager onderwijs georganiseerd
wordt;
Met secundaire school wordt bedoeld een autonome entiteit die voltijds gewoon of
buitengewoon secundair onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt
erkend, gefinancierd of gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek nummer wordt
geïdentificeerd.
Artikel 4 – Voorwaarden
Om in aanmerking te komen als deelnemer voor de wedstrijd moet het klasproject worden
ingediend door een school met een administratieve vestigingsplaats in de provincie WestVlaanderen.
Per school kan slechts één klasproject ingediend worden.
Artikel 5 - Inschrijvingsprocedure
Het klasproject moet uiterlijk op 20 februari van het schooljaar waarin de prijzen worden
uitgereikt, te worden verstuurd naar educatie14-18@west-vlaanderen.be
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Een ontvankelijk dossier bestaat uit:
1° het volledig ingevulde en ondertekende digitale inschrijvingsformulier;
2° een powerpointpresentatie van het klasproject volgens de criteria van artikel 6 en de
structuur aangegeven in de inschrijvingsfiguur;
3° een inhoudelijke toelichting van het klasproject van maximum 3 pagina's.
Artikel 6 – Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van de klasprojecten houdt de jury rekening met de volgende criteria:
1. Visie en authenticiteit
1.1.
Komen de aspecten van herinneringseducatie aan bod (kennis en inzicht, empathie en
verbondenheid, reflectie en actie)?
1.2.
Worden het opzet en de doelstelling van het klasproject goed verwoord in de
inhoudelijke toelichting bij de powerpointpresentatie?
1.3.
Wordt er bij het uitwerken van het klasproject een voldoende kritische zin aan de dag
gelegd?
1.4.
Wordt het project voldoende geactualiseerd?
1.5.
Wordt er op een degelijke wijze aangegeven welke bronnen (o.a. de toetssteen)
gebruikt werden bij het uitwerken van het klasproject?
1.6.
Wordt er naast herinneringseducatie, ook aan een andere vorm van educatie aandacht
besteed bijvoorbeeld erfgoededucatie, milieueducatie, burgerschapseducatie,
mensenrechteneducatie…
2. Creativiteit en uitwerking
2.1.
Is het klasproject een eigen creatie?
2.2.
Spreekt de titel van het klasproject aan? Trekt hij de aandacht?
2.3.
Straalt de powerpointpresentatie de inhoudelijke boodschap krachtig uit?
2.4.
Komt de inbreng van de leerlingen voldoende tot uiting?
Artikel 7 – Jury
De jury is samengesteld uit een voorzitter en daarnaast uit maximum 4 leden. Zij zijn allen
stemgerechtigd.
De voorzitter en de andere stemgerechtigde leden van de jury kunnen bestaan uit
personeelsleden van de Provincie West-Vlaanderen enerzijds en externe specialisten
anderzijds.
De secretaris van de jury, die geen stemrecht heeft, is een personeelslid van de cel Oorlog &
Vrede.
De voorzitter, de andere leden van de jury en de secretaris worden aangeduid door de
Deputatie.
Artikel 8 – Beslissingsprocedure
De klasprojecten worden op voorhand beoordeeld en geselecteerd door de jury. Zij hanteert
hierbij de criteria zoals omschreven in artikel 6.
Indien er meer dan 25 klasprojecten worden ingediend, gebeurt er een voorselectie door de
cel Oorlog & Vrede van de Provincie West-Vlaanderen, die daarbij dezelfde criteria hanteert.
Elk stemgerechtigd jurylid kent per klasproject voor elk van de criteria vermeld in artikel 6
een score van 1 tot 5 toe, waarbij 5 de hoogst mogelijke en 1 de laagst mogelijke score is. De
totale score van een project wordt bekomen door de scores van alle juryleden voor dit project
samen te tellen. Van alle projecten wordt een rangschikking gemaakt aan de hand van de
door hen behaalde totale score, waarbij het project met de hoogste totale score het meest
gunstig wordt gerangschikt.
Wanneer twee of meerdere kandidaten een gelijke totale score hebben behaald, wordt bij een
tweede, afzonderlijke stemming de volgorde in de rangschikking van deze projecten bepaald
op basis van de volgende principes:
1° elk stemgerechtigd jurylid kent aan elk van deze projecten een aantal punten toe;
2° er wordt 1 punt toegekend aan het project dat volgens het jurylid het minst in aanmerking
komt voor een prijs en het maximum aantal punten aan het project dat volgens het jurylid
het meest in aanmerking komt voor een prijs;
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3° het minimum aantal punten is gelijk aan één;
4° het maximum aantal punten is gelijk aan het aantal projecten dat een gelijke totale score
behaalde en waarvan de volgorde in de rangschikking moet worden bepaald;
5° aan elk van deze klasprojecten wordt een verschillend aantal punten toegekend;
6° per klasproject worden de punten van alle stemgerechtigde juryleden samengeteld;
7° deze klasprojecten worden gerangschikt op basis van de aldus behaalde punten, waarbij
het project dat het meeste aantal punten behaalde het meest gunstig wordt gerangschikt.
Wanneer ook na deze tweede, afzonderlijke stemming twee of meer projecten een zelfde
aantal punten behalen, bepaalt de voorzitter van de jury de volgorde in de rangschikking van
deze kandidaten.
De door de jury geselecteerde projecten en hun rangschikking worden voorgelegd aan de
Deputatie, die beslist over de toekenning van de prijzen.
Artikel 9 – Prijzen
Er worden maximum 10 prijzen uitgereikt, waarvan 5 voor de basisscholen en 5 voor de
secundaire scholen. In voorkomend geval:
1° krijgt de winnaar een prijs van 500 euro en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van
de 5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders
Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
2° krijgt de tweede een prijs van 300 euro en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van de
5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders
Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
3° krijgen de derde, de vierde en de vijfde een prijs van 150 euro en gratis tickets voor 50
deelnemers in één van de 5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum
Passchendaele 1917, In Flanders Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);
Artikel 10 - Verbintenissen van de deelnemer aan de wedstrijd
De deelnemer aan de wedstrijd verbindt zich ertoe:
1° de administratie te voeren volgens het daartoe bestemde formulier zoals vermeld in artikel
5;
2° het provinciaal reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere wijzigingen
na te leven; concreet dient het logo en de steun van de Provincie West-Vlaanderen te worden
vermeld op alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het klasproject.
3° de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de
Provincie te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden wegens schendingen van
deze wetgeving.
Artikel 11 - Bekendmaking en uitreiking van de prijzen op het slotevenement
De prijzen worden uitgereikt tijdens een slotevenement, dat georganiseerd wordt vóór het
einde van het schooljaar waarin de prijzen worden uitgereikt.
De scholen die in aanmerking komen om een prijs te krijgen op dit slotevenement, worden
hierop uitgenodigd. De scholen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op dit slotevenement
met een afvaardiging van de klas(sen) en het klasproject voor te stellen.
Een prijs kan enkel uitgereikt worden aan een school, als ze haar klasproject voorgesteld
heeft op het slotevenement.
Artikel 12 - Aanvaarding van het reglement
Door de indiening van een project aanvaarden de deelnemers dit reglement. De deelnemer
gaat de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie en af te
zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.
Artikel 13 - Exoneratiebeding
De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijzigingen
aan of annulering van de wedstrijd waarvan sprake in dit reglement door overmacht.
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Artikel 14 - Controle en sancties
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de in te dienen stukken of indien
blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de Deputatie de toegekende prijs
terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige wedstrijden van
de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 15 - Betwistingen
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit
reglement.
Artikel 16 – Slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016.

21. Politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de Provincie WestVlaanderen
Dienst en referte : Groendienst, ref. 60141
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de
Provincie West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting,
Voor de provinciegriffier:
De directeur,

Namens de deputatie,
De gedeputeerde voor milieu, natuur en
landschap,

Heidi Malengier
Guido Decorte

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN HET POLITIEREGLEMENT VOOR
HET OPENBAAR DOMEIN IN BEHEER VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke
bepalingen en feitelijke overwegingen:





de provinciewet, inzonderheid art. 85
het provinciedecreet, inzonderheid art. 2 en 42 §3
de noodzaak om een nieuw politiereglement vast te stellen dat van toepassing is op het
volledig openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen, aangepast aan de
huidige juridische en maatschappelijke normen
het voorstel van de deputatie

BESLUIT:
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Artikel 1
Het onderhavig politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de provincie WestVlaanderen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Onderhavig reglement treedt in werking na de publicatie ervan in het Bestuurmemoriaal
conform art.181 van het provinciedecreet.
Artikel 3
De deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement coördineren met de bepalingen die
deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden gewijzigd hebben.
Daartoe kan zij:
 de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de
teksten naar de vorm wijzigen;
 de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe
nummering overeenstemmen.
De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: ‘Politiereglement voor het openbaar domein
in beheer van de Provincie West-Vlaanderen’
Artikel 4
Op de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement worden de volgende
reglementen opgeheven:
 Politiereglement voor het parkdomein Boeverbos van 11 juni 1987
 Politiereglement voor de gewezen spoorwegbeddingen van 10 september 1992
 Politiereglement provinciale domeinen van 27 maart 1997
 Toegangsreglement provinciaal natuurpark Zwin van 21 juni 2007
Brugge, 1 juni 2017
De provinciegriffier,
Geert Anthierens

De voorzitter,
Eliane Spincemaille

POLITIEREGLEMENT VOOR HET OPENBAAR DOMEIN IN BEHEER VAN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. openbaar domein van de provincie West-Vlaanderen: de provinciedomeinen, groene assen,
blauwe assen, bufferbekkens en alle aanhorigheden die de Provincie West-Vlaanderen als
eigenaar beheert of in beheer heeft genomen van andere overheden krachtens een
beheersovereenkomst of besluit van die overheid en die voor het publiek toegankelijk zijn.
2. provinciedomeinen: aaneengesloten groene ruimtes, sport- en recreatiegebieden, parken,
tuinen en plantsoenen, parkings;
3. groene assen: de voormalige spoorwegbeddingen en andere lijnvormige groene ruimtes in
publiek gebruik als bovenlokale recreatieve as;
4. blauwe assen: de jaagpaden, wegen en aanhorigheden langs waterlopen in publiek
gebruik als bovenlokale recreatieve as;
5. bezoeker: elkeen die zich op het openbaar domein van de Provincie West-Vlaanderen
bevindt, ongeacht de reden voor diens aanwezigheid
Artikel 2
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling is dit politiereglement integraal van
toepassing op het volledig openbaar domein in beheer van de Provincie West-Vlaanderen,
onverminderd de toepassing van wetten, decreten en verordeningen van de federale of
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regionale overheid of rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomsten van de provincie WestVlaanderen of van de overheid wiens domein de provincie in beheer heeft genomen en
onverminderd de bevoegdheden die uitdrukkelijk aan de gemeenten zijn opgedragen.
Artikel 3
Door hun loutere aanwezigheid op het grondgebied van het openbaar domein van de provincie
West-Vlaanderen verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van
onderhavig reglement en de per provinciedomein specifiek van toepassing zijnde
gebruiksreglementen. De bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen en
onderrichtingen die door het domein- of veiligheidspersoneel of de civiele en politionele hulpen veiligheidsdiensten gegeven worden.
Artikel 4
De provinciedomeinen zijn slechts toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behalve :
 voor wie toegang moet nemen tot woningen, geëxploiteerde percelen (waaronder
horeca uitbatingen) of aanliggende percelen of om dienstredenen;
 voor de verblijfsaccommodatie op de provinciedomeinen
 voor het provinciedomein Boeverbos.
Het al dan niet gemotoriseerd verkeer voor onderhoud, het toezicht en de politie- en
hulpdiensten tijdens hun opdrachten is te allen tijde toegelaten op het openbaar domein.
Artikel 5
De provincie kan bij noodweer, risico op calamiteiten of brandgevaar steeds nadere
toegangsregels en -voorwaarden opleggen, daaronder inbegrepen het ontraden, verbieden of
onmogelijk maken van de toegang tot het openbaar domein of een gedeelte ervan,
onverminderd de bevoegdheden ter zake van de provinciegouverneur en de burgemeester van
de gemeente waar het domein gelegen is.
Artikel 6
Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op het openbaar
domein, en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het goed bestemd is. Iedere
bezoeker van het openbaar domein is te allen tijde verplicht de bepalingen inzake openbare
orde en zeden, rust en veiligheid na te leven.
Artikel 7
Het is verboden gebouwen of lokalen in de provinciedomeinen te betreden zonder toelating van
de domeinbeheerder, de bewoner of de uitbater.
Artikel 8
Het openbaar domein is enkel toegankelijk op de opengestelde wegen en paden, tenzij:
 in de speelbossen, de speelterreinen, de ligweiden, de recreatieweiden en de gazons;
 voor het onderhoud en het toezicht.
Artikel 9
De provinciedomeinen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers.
1. Gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer waaronder fietsers, ruiters, trek-, last- en
rijdieren is verboden in de provinciedomeinen. Deze verbodsbepalingen gelden niet:
 op de hiertoe aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen;
 voor het onderhoud van en het toezicht op het domein of om dienstredenen.
2. Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, waar toegelaten binnen de provinciedomeinen,
slechts op stap rijden.
3. Afwijkende bepalingen opgenomen in de toegankelijkheidsreglementen en weergegeven
met aangepaste signalisatie zijn onverminderd van toepassing.
Artikel 10
De groene en blauwe assen zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
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Gemotoriseerd verkeer, ruiters, trek-, last- en rijdieren zijn er verboden behalve op de
hiertoe aangeduide wegen en paden en de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen.
Ruiters, trek-, last- en rijdieren mogen, daar waar zij toegelaten zijn, slechts op stap
rijden.

Artikel 11
De bufferbekkens zijn uitsluitend en alleen toegankelijk voor voetgangers, behoudens
andersluidende aanduiding ter plaatse. Gemotoriseerd verkeer is uitsluitend toegelaten
wanneer dit verband houdt met de specifieke functie van het bufferbekken.
Artikel 12
Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe ingerichte en aangeduide parkeerplaatsen.
Artikel 13
Het is verboden:
 tenten of windschermen op te slaan;
 op gelijk welke wijze te overnachten in kampeerauto’s, kampeeraanhangwagens, tenten
en dergelijke;
uitgezonderd op de speciaal hiertoe ingerichte plaatsen, mits navolging van het plaatselijk
geldende gebruiksreglement.
Artikel 14
Zwemmen of met om het even welk middel of op om het even welke wijze ook de waters
betreden is verboden, tenzij waar uitdrukkelijk aangeduid is dat dit is toegelaten. Daar waar
toegelaten mogen kinderen jonger dan 12 jaar de waters enkel betreden onder bestendig
toezicht van een meerderjarige toezichthoudende bezoeker.
Artikel 15
Vissen in de openbare viswaters is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en mits het
kunnen voorleggen van een geldig visverlof. Vissen in de niet openbare viswaters, de
waterlopen en bufferbekkens is verboden, tenzij dit als toegelaten werd aangeduid en mits het
kunnen voorleggen van een geldig visverlof.
Artikel 16
Het is verboden om zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij een
voldoende ijsdikte kan de provincie na vrijgave van het ijs een afwijking toestaan op dit verbod.
Het is ten allen tijde verboden :
 met dieren op het ijs te gaan, behalve bij noodzaak;
 met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor
het ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten;
 met standhouders of kramen op het ijs te komen.
Artikel 17
Het is verboden met ontploffings- of elektrische motoren aangedreven speeltuigen en
experimenteertuigen te gebruiken, waaronder telegeleide voertuigen, vliegtuigen, drones of
vaartuigen. Het laten opstijgen van wens- en speelgoedballonnen is verboden.
Artikel 18
Het opstijgen en landen van luchtvaarttuigen zoals helikopters en luchtballonnen is verboden.

Artikel 19
Het is verboden eender welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke karakter van
het openbaar domein zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou
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ontstaan, hetzij aan eender welke roerende en onroerende installaties en voorwerpen hetzij aan
de beplantingen, de gewassen, de vruchten, de bodem en de fauna en flora.
Artikel 20
Het is verboden dieren en planten op het openbaar domein achter te laten, eender welk voedsel
voor dieren achter te laten, te deponeren of te werpen, dieren te voederen of dieren op het
openbaar domein onbewaakt te laten rondlopen.
Artikel 21
Op het openbaar domein moeten honden aan een fysiek zichtbare leiband gehouden worden,
behalve binnen de omheining van de daartoe aangeduide hondenweiden.
Artikel 22
De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te
ruimen.
Artikel 23
Het is verboden om voorwerpen of zaken, die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin
begrepen afvalstoffen en afvalwaters, op het openbaar domein achter te laten.
Artikel 24
Het is verboden de openbare afvalmanden te gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke
afvalstoffen. Bij afvalmanden bestemd en aangeduid voor selectief afval mogen enkel de
aangeduide geselecteerde afvalstoffen gedeponeerd worden.
Artikel 25
Het is verboden voor bezoekers, horecagelegenheden, vergunninghouders en organisatoren
van activiteiten op het openbaar domein om de deuren en ramen van hun inrichtingen en
voertuigen open te laten en hierdoor geluidshinder te veroorzaken. De uitbaters van deze
aangelegenheden zijn verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, opdat de
bezoekers, de omwonenden en de fauna geen overlast van de uitbating ondervinden. Het
gebruik van elektronisch versterkte muziek, het bespelen van muziekinstrumenten en geluid
produceren via elektronische communicatiemiddelen is verboden.
Artikel 26
Het is verboden eender welk vuur aan te leggen tenzij op de specifiek hiertoe toegestane
plaatsen na uitdrukkelijke toelating van de provincie.
Artikel 27
Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake is het
verboden om eender welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of
gebruik te maken van voetzoekers, thunderflashes, lichtinstallaties, lasers en lichtstralen, knalen/of rookbussen.
Artikel 28
De speeltoestellen zijn slechts toegankelijk voor personen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben
bereikt. Het is verboden de speeltoestellen, speelzones en de zandbakken bedoeld om in te
spelen oneigenlijk te gebruiken of te bevuilen.
Artikel 29
Onverminderd de bepalingen betreffende de ambulante handel is het verboden op het openbaar
domein te leuren, koopwaar uit te stallen of te verkopen, of bij wijze van reclame aan te bieden.
Het is verboden flyers, strooibiljetten, drukwerk en reclame van welke aard ook, in het openbaar
domein aan te brengen, uit te delen, te verkopen, te verspreiden, weg te werpen of achter
ruitenwissers van voertuigen te plaatsen.
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Artikel 30
De deputatie, of haar gevolmachtigde(n), kan al dan niet tegen betaling en/of het opleggen van
bepaalde voorwaarden afwijkingen op de bepalingen in dit politiereglement toestaan, onder
meer door middel van het afleveren een gebruiksvergunning. De aanvraag voor deze afwijking
moet schriftelijk en minstens zes weken voor de geplande datum bij de provincie ingediend
worden.
Artikel 31
In het kader van de eigen exploitatie door de provincie voor socio-culturele, sportieve,
recreatieve en wetenschappelijke doeleinden kan de deputatie, of haar gevolmachtigde(n),
specifieke afwijkingen van langere duur toestaan en bijzondere voorwaarden opleggen,
evenwel beperkt tot een gedeelte van het openbaar domein.
Artikel 32
Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de Deputatie is het verboden om
evenementen, manifestaties en activiteiten op het openbaar domein te organiseren of hiervoor
bebording of signalisatie aan te brengen. De aanvraag voor deze toelating gebeurt conform
artikel 30 van dit reglement.
Artikel 33
Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de lokale en federale politie en het
beëdigd toezichtpersoneel van het Agentschap Natuur en Bos, zijn de door de deputatie
aangestelde bijzondere veldwachters bevoegd voor het vaststellen van overtredingen van dit
reglement.
Artikel 34
Het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement kan worden bestraft met een
gevangenisstraf van één tot acht dagen en geldboete van één tot tweehonderd euro.
22. Te Deum op 21 juli 2017 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2017-Te Deum/juli
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen
Mijne Heren
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op
21 juli aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal
gezongen worden.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen
23. CONSULATEN: Ereconsul van Peru
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2017-ID
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Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Anthony DE CLERCK benoemd is tot
Ereconsul van de Republiek Peru te Gent met als consulair ressort de provincie Oost- en
West-Vlaanderen.
De gemeentebesturen worden verzocht de heer De Clerck in de uitoefening van zijn functie
maximaal te ondersteunen.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen.
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