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BEKENDMAKING 
 

11. Bekendmaking afwezigheid gouverneur van zaterdag 26 maart 2022 tot 
en met woensdag 6 april 2022 wegens dienstreis. 

 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het 
statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op het feit dat de gouverneur van zaterdag 26 maart 2022 tot en met woensdag 6 april 
2022 afwezig is wegens een dienstreis in het buitenland; 
 
Overwegende dat er omwille van de continuiteit van de openbare dienst in de vervanging 
dient voorzien te worden; 
 
BESLUIT: 

Mevrouw Anne Martens, arrondissementscommissaris, wordt aangewezen om mij gedurende 
mijn afwezigheid van zaterdag 26 maart 2022 tot en met woensdag 6 april 2022 te 
vervangen. 

Brugge, 21 maart 2022 

 

Carl Decaluwé (get.) 
Gouverneur van West-Vlaanderen 
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12. Bekendmaking van de te begeven studiebeurzen van de provinciale 

commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen voor het 
schooljaar 2022-2023  

 

1. De te begeven beurzen  
   
De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de 
belanghebbenden dat de volgende beurzen voor het schooljaar 2022—2023 te begeven zijn:   
   
VERENIGDE STICHTING BALANCK-VAN DER HALLE, BRASSEUR, BEUNEKIN-
LIEBAERT-LOOTENS en WYTS,CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENS-
VANDENBERGHE-VANHULLE-VAN THEIMSICKE, DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER, 
DE CANDT-DE CORTWILLE, DE MEYER en VAN VUURSBROECK, DEMEULENAERE, 
FLANNEEL en VAN DER WEERDE  
   
Er zijn 10 beurzen van 230 euro voorzien ten voordele van:   
   

1. de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor 
normaalstudies.   

   
2. de bloedverwanten van de stichter Van der Halle en bij dezer onstentenis voor 
alle weinig bemiddelde Belgen,voor studies in de oude humaniora.   

   
3. voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele van een 
jongeling uit Oostende.   

   
4. een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies.   

   
5. de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies.   

   
6. Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en 
beroepsstudies.   

   
7. de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor 
de middelbare of beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en 
de geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, 
ouders van de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van 
die stichter , voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte voorbereidend 
tot de godgeleerdheid; de jongens en de meisjes bloedverwanten van de 
stichter Vandenberghe, met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de 
minst bemiddelden, voor de studies in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, de 
rechten en de geneeskunde ; de jongens, naaste bloedverwanten van de 
stichter Vanhulle, voor de studies in de oude humaniora, vanaf de 4de klas, de 
wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten; de jongens van Brugge voor alle 
hogere studies.    

   
8. de weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en 
beroepsstudies; de jongens en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht 
van voorkeur voor de minst bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, 
de wijsbegeerte,de godgeleerdheid , de rechten en de geneeskunde , de weinig 
bemiddelde jongens van Ieper voor studies in de rethorika, de wijsbegeerte , de 
godgeleerdheid en de rechten.    
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9. Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder 
bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de 
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.    

   
10. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze ontstentenis, van een 
jongeling uit Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere studies.    

   
11. de bloedverwanten van de stichter De Coster of van een jongeling uit 
Diksmuide, voor hogere studies.    

   
12. De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge, 
voor de studies in  de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de 
geneeskunde.   

   
13. bloedverwanten van de stichter De Candt-De Cortwille of, bij ontstentenis, van 
een jongeling geboren te Veurne of van iedere Belg voor drie jaar studies in de 
rechten   

   
14. Weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het 
geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, 
respectievelijk moeder en oom van de stichter Steven De Meyer, de weinig 
bemiddelde jongens, geboren te Tielt, behorende tot het geslacht van Elisabeth 
Van Vuursbroeck, voornoemd, of van Victor De Meyer, vader van genoemde 
stichter, en de weinig bemiddelde jongens, geboren te Gent of in de aanpalende 
gemeenten, behorende tot het geslacht Lieven van Tessels.   

   
15. De weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4de humaniora + 
3 jaar hogere studies + eventueel 1 jaar.   

   
16. De bloedverwanten van de stichter Demeulenaere voor de studies 
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.   

   
17. Een jongeling van Brugge of Aalst voor studies in de wijsbegeerte, de 
godgeleerdheid, rechten en de geneeskunde. Het bedrag van de beurs wordt 
teruggebracht op 37 euro voor studies in de humaniora.   

   
STICHTING DE GEEST   
   
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij 
deze ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden.   
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de 
humaniora. Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1 september 
2022.   
   
STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTIJNE   
   
Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter met recht 
van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelden voor studies in de oude 
humaniora en subsidiair voor beroepsstudies.   
   
STICHTING GHEKIERE   
   
Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24 december 1969, afgeleverd op 21 januari 
1985 door notaris Van  Soest te Hasselt, zal de Provinciale Commissie voor 
studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987 jaarlijks 
maximum 3 beurzen van minimum 250 euro toekennen.   
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Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de broeders 
van de stichter om het even in welke graad, zo meisjes als jongens, die hogere studies doen, 
dit is vanaf hun 18de jaar in een wettig erkende school in binnen- als buitenland.   
   
Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist de Commissie, bij het toekennen van de 
ouders in het laatstgekende aanslagjaar over het kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen 
moet blijken uit een officieel attest.   
  
Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest gevoegd betreffende 
de laatstgekende netto-inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van de 
kandidaat.   
  
Bij de aanvraag dient eveneens een stamboom gevoegd, waaruit de verwantschap met de 
stichter Ghekiere blijkt.   
  
2. De aanvraagprocedure van de studiebeurs  
   
De aanvragen tot het bekomen van de voormelde beurzen, moeten bij gefrankeerde brief of 
per mail aan de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen 
gezonden worden voor 31 oktober 2022:  
   
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen West-Vlaanderen  
t.a.v. de Griffie  
Koning Leopold-III-laan 41  
8200 Sint-Andries  
   
griffie@west-vlaanderen.be  
   
De aanvragen moeten de volgende aanwijzingen bevatten:  
   

 de stichting waarvoor men een beurs aanvraagt; -  
 de naam, voornaam van de aanvrager, alsmede het beroep van zijn 
ouders;  
 in welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs verzoekt, alsook de 
aard der studies;  
 de andere beurzen of openbare toelagen welke de verzoeker 
geniet. Indien u geen andere beurs of openbare toelage geniet, vermeldt u 
dit uitdrukkelijk.   
  
  

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:   
   

 de geboorteakte van de aanvrager;  
 een getuigschrift van goed gedrag en zeden, door de gemeenteoverheid 
van de woonplaats van de ouders van de verzoeker afgeleverd  
 een getuigschrift van het schoolhoofd of een inschrijvingsbewijs met 
vermelding van de studies die tijdens het schooljaar 2022-2023 gevolgd 
worden;   
 stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van de beurs 
bewijzen of andere titels, die op de beurs recht geven.   
Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de stichter, moeten de 
bewijsstukken vergezeld gaan van een stamboom, in tweevoud 
opgemaakt, en bij iedere aanvraag gevoegd zijn.   
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De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één 
beurs te kunnen bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor iedere aangegeven 
stichting indienen.  
   
Namens de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de West-Vlaanderen,  
   
Brugge, 11 maart 2022  
   
De secretaris                                                                             De voorzitter   
   
Cathy Catry Lies Laridon (get.)     Lies Laridon (get.)
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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 
 
13. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van 11/03/2022 – 25/03/2022 
 
Gemeente/Stad Onderwerp Vastgesteld door Datum 
Houthulst Openbaar domein – tijdelijk politiereglement betreffende het 

inrichten van het Belgisch kampioenschap vinkenzettingen (AVIBO) 
te Merkem op zondag 26 juni 2022. 

College 
burgemeester en 
schepenen 

10.03.2022 

Zwevegem Goedkeuren politieverordening wielerwedstrijd LWU Moen op 26 
maart 2022. 

College van 
burgemeester en 
schepenen 

15.03.2022 

Staden Politiebesluit van 21 maart 2022 tot het opleggen van een tijdelijk 
plaatsverbod 

Zitting van de 
burgemeester 

21.03.2022 

  


