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VERSLAG 

 
1. Goedkeuren vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Algemeen 
a. Overzicht Patrimonium 

LEDEGEM 
1. Olympic Ledegem 
2. Den Traveir 
3. Pastorie 
4. Sporthal (ZP) 
5. De Samenkomst (ZP) 
6. Jeugdlokalen (Chiro, KLJ, Harmonie Sint-Cecilia) 
7. School  
8. Gemeentehuis (ZP) 
9. Kerk Ledegem 
10. Kerkhof Ledegem 
11. Speelplein 
12. Sociaal Huis (ZP) 
13. IKB appartementen 
14. LOI Stationsstraat (geen eigendom) 
15. Crisiswoning Guido Gezellelaan (geen eigendom) 

ROLLEGEM-KAPELLE 
16. Bibliotheek 
17. Capellehof 
18. Oud Gemeentehuis 
19. De Kobbe 
20. Oud Schoolgebouw 
21. Sporthal (ZP) 
22. Chalet De Merel 
23. Gemeenteloods 
24. Vrachtwagenparking 
25. Kerk  
26. Kerkhof 
27. Speelplein (geen eigendom) 
28. SBR appartementen 
29. Sint-Jansstraat 4 (woning + crisisappartementen) 

SINT-ELOOIS-WINKEL 
30. Terschuerenpark (ZP) 
31. Klein-Harelbeke (ZP) 
32. Rode Kruis 
33. Sporthal (ZP) 
34. DE L!NK (ZP) 
35. Muziekschool (ZP) 
36. Oud Arsenaal 
37. Brandweerkazerne 
38. KSA (ZP) 
39. Chiro Nele (ZP) 



 
 

40. Pastorie 
41. Kerkhof 
42. speelplein 
43. Woning + loods Kapelstraat 

 
b. Capellehof 

In de gemeenteraad van 13 december 2018 werd het bestek tot aanstellen van een 
ontwerpteam voor de totaalrenovatie van het beschermde monument en dorpsgezicht 
Capellehof te Rollegem-Kapelle goedgekeurd. Vier architectenbureaus met ervaring in 
renovatie van beschermde patrimonia werden aangeschreven. Het architectenbureau Aiko 
kwam als beste uit deze overheidsopdracht.  
In maart was er reeds een overleg met ‘Onroerend erfgoed’ omtrent de eisen die gesteld 
worden bij het verbouwen. Onroerend erfgoed wenst immers de huidige site zo veel als 
mogelijk te bewaren. Bovendien bepalen zij mee de subsidie die de gemeente kan ontvangen 
voor de werken. 
Het architectenbureau is nu bezig met de nodige opmetingen en midden mei komen zij met 
een ontwerpvoorstel naar de gemeente. Ook hier zal Onroerend Erfgoed zijn zegje over doen. 
De bedoeling is om eerst de daken te renoveren. Uiteraard moet dit gebeuren met oog op de 
verdere verbouwingen. 
De gemeente hoopt alvast zo snel als mogelijk te kunnen starten.  
 

c. Zonnepanelen openbare gebouwen: digitalisering 
Startdatum 1 juli 2018 
- Sporthal Ledegem 9.320 kWh (03/04/2019) 
- De Samenkomst 8.210 kWh (03/04/2019) 
- Gemeentehuis 28.348 kWh (03/04/2019) 
- Sociaal Huis 10.072 kWh (03/04/2019) 
- Sporthal RK 7.040 kWh (03/04/2019) 
- Terschueren 2.619 kWh (03/04/2019 
- Klein-Harelbeke 5.068 kWh (03/04/2019) 
- Sporthal SEW 9.564 kWh (03/04/2019) 
- DE L!NK 10.206 kWh (03/04/2019) 
- Muziekschool 3.940 kWh (03/04/2019) 

Het verbruik van bovenstaande installatie zal digitaal uitgelezen worden alsook 
geprojecteerd op de website van de gemeente Ledegem. Enerzijds kan de burgers zien wat 
deze installaties opleveren (kWh) en besparen (euro), anderzijds wenst de gemeente de 
burgers te sensibiliseren om zelf zonnepanelen te plaatsen. 

Startdatum 1 september 2017 
- Chiro Nele 3.262 kWh (17/09/2017) 
- KSA 4.408 (18/09/2017) 

d. Watertellers: digitalisering 
- DE L!NK 
- De Samenkomst 
- Fontein 
- Gemeentehuis 
- Klein-Harelbeke 
- Terschueren 
- Olympic Ledegem 
- Sporthal LED 
- Sporthal RK 
- Sporthal SEW 

Kostprijs € 4.843,21 exclusief btw. 
Het verbruik van de watertellers zal automatisch uitgelezen worden. Hierdoor zullen lekken 
of sluimer verbruiken veel sneller ontdekt worden. 

e. Doven openbare verlichting: verandering uurregime. 
Sinds 1 juli 2015 wordt de openbare verlichting gedoofd op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagnacht gedoofd van 00u30 tot 04u30. 
Verschillende burgers die ’s morgens vroeg starten met werken vroegen om dit aan te passen. 
Door het samensmelten van Infrax en Eandis tot één grote netbeheerder Fluvius kon dit uur 



 
 

regime aangepast worden. Vanaf april 2019 worden de lichten gedoofd tussen 00u00 en 
04u00. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht blijven de lichten wel branden. 
 
Jaarlijks wordt er 164.000 kWh of € 32.000,00 bespaard. Bovendien wordt er jaarlijks zo’n 
125 ton minder CO2 uitgestoten.  
 
De gemeente wenst ook over te schakelen naar volledige LED-verlichting. De bedoeling is dat 
tegen 2030 alle openbare verlichting bestaat uit LED-lampen. De gemeente is hier in 
onderhandeling met netbeheerder Fluvius.  
 

f. Opmaak asbestinventarissen. 
Het gemeentebestuur wenst van alle openbare gebouwen een asbestinventaris op te maken. 
Ondertussen heeft een gespecialiseerde firma een plaats bezoek aan de verschillende 
gebouwen gebracht. Zij brengen de sites volledig in kaart, nemen stalen en laten deze 
analyseren in een laboratorium. De resultaten en de verslagen worden verwacht in de loop 
van de maand mei. Hieruit zal blijken of er al dan niet asbest aanwezig is in de gebouwen en 
welke acties hiertoe moeten genomen worden. 
 

g. SWOT-analyse 
De SWOT-analyse wordt naar alle leden van de Raad voor Klimaat en Duurzaam 
Patrimoniumbeheer gestuurd. Zij kunnen dan hun persoonlijke visie geven. Daarna wordt 
deze info gebundeld. 
 

3. Sport 
a. LED-verlichting voetbalvelden. 

De verlichting van de kunstgrasveld op Olympic Ledegem en van het eerste terrein op van Klein-
Harelbeke kosten de gemeente handenvol geld. Jaarlijks moeten talloze lampen vervangen 
worden en bovendien is het verbruik van deze installaties heel hoog. Het gemeentebestuur zal 
dan ook de installaties overschakelen op LED-verlichting. In Klein-Harelbeke worden door 
veiligheidsoverwegingen ook 4 nieuwe lantaarnpalen voorzien. Roest zorgt er voor dat de palen 
hun stabiliteit dreigen te verliezen. 

 
b. Muren Olympic Ledegem 

Zowel de binnen- als de buitenmuren van de kleedkamercomplex te Olympic Ledegem zijn in 
slechte staat. 
De binnenmuren hebben een intacte vochtkering, maar de vochtkering wordt overbrugd door 
een capillaire pleister en door een slecht voorbereide ondergrond. De capillaire pleister dient 
te worden vervangen door een waterwerende pleister.  
De buitenmuren zitten volledig onder het maaiveld. Hier treedt niet enkel opstijgend vocht 
maar ook capillair vocht op. Enerzijds zal op niveau van het maaiveld een horizontale barrière  
door middel van injectie worden aangebracht. Anderzijds dienen tussen vloerpas binnen en 
injectieniveau de muren afgedicht worden met een cementgebonden inkuiping.  

 
4. Cultuur 

a. ESCO muziekschool 
De muziekschool en het Oud Arsenaal zullen volledig verbouwd worden. De werken staan voor 
het overgrote deel in het teken van energie-efficiëntie. Een kort overzicht van wat er allemaal 
dient te gebeuren. 
- Vervangen van bestaande beglazing. 
- Verwijderen van asbestdaken en plaatsen van isolerende dakplaten 
- Vernieuwen van dak structuur Oud Arsenaal en isoleren van het dak 
- Verwijderen van gasradiatoren en elektrische verwarming en plaatsen van centrale 

stookplaats voor muziekschool en Oud Arsenaal 
- Volledige relighting van de muziekschool 
- Plaatsen van isolerende tegelplafond in repetitiezaal en Oud Arsenaal 
- Isolerende wanden repetitiezaal en Oud Arsenaal 
- Nieuwe vloerbekleding in PVC (muziekschool) 
- Afbraak buitensas repetitiezaal 
- Bouwen akoestisch sas om geluidsprobleem tussen repetitiezaal en DE L!NK op te lossen 
 
Start van de werken september 2019. 
Eerst wordt Oud Arsenaal aangepakt zodat muziek kan repeteren in het Oud Arsenaal terwijl 
de muziekschool wordt verbouwd. 

 
 
 



 
 

5. Jeugd 
a. Speelplein SEW 

De speeltoestellen op het speelplein te Sint-Eloois-Winkel worden op één na allemaal 
vervangen. Alle oude toestellen werden ondertussen verwijderd en de voorbereide 
grondwerken zijn uitgevoerd.  
Daarnaast wordt ook een voetpad rond de chalet van het speelplein gelegd. 
De werken dienen klaar te zijn tegen het begin van de speelpleinwerking. 
 

 
6. Varia 

a. Brandje aan sporthal van Rollegem-Kapelle. 
b. Bestaande ballenvanger op Terschueren verhuizen naar Klein-Harelbeke. 
c. Bestaande overzicht van de openbare verlichting. 
d. Volgende vergadering op dinsdag 17/09/2019 om 19u30 in de raadzaal. 


