BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 15 JANUARI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Ketels P., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Fonteyne Bernard, Schepen.
DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van het voorstel van [***] met betrekking tot de heraanleg van het kruispunt
Heulsestraat / Langemuntelaan / Bergkapel.
Er wordt beslist het dossier eerst voor advies over te maken aan de verkeersdeskundige
van de lokale politie en aan de schepen van openbare en een telling te doen van de
verkeersbewegingen op het kruispunt alvorens een definitief standpunt in te nemen.

2.

Kennisname van de mail van [***] met betrekking tot de groepsaankoop van het
programma Mobile Mapping.

3.

Kennisname van de beslissing van [***] d.d. 22.12.2019 tot definitieve bescherming van
de voormalige directeurswoning Dassonville met tuin, gelegen in Lendelede,
Izegemsestraat 3.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
Van Damme
woning
Korenveld 38
[***]
Callens & Noreillie
Woning + schuur Veldbosstraat 2
[***]
Laga
grond
Zomerweg
[***]
Sabbe & Van Gampelaere Appartement
Winkelsestraat 24 A1
[***]
Sabbe & Van Gampelaere appartement
Winkelsestraat 24 A6
[***]

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4449 van [***], Kapellestraat 117,
8020 Oostkamp tot het wijzigen van omgevingsvergunning 2018_047263 d.d.
30.07.2018: verschuiving gebouw 4, gelegen in Lendelede, Stationsstraat 86-90, sectie
C 432 C4, F4. RUP 8.1 Stationsstraat d.d. 28.02.2013.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.

6.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4455 van [***], Hulstemolenstraat
95, 8860 Lendelede tot het verwijderen van een tuinhuis en plaatsen van een open
tuinhuis, gelegen in Lendelede, Hulstemolenstraat 95, sectie C 959E. RUP 82.1
Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4453 van [***], Bauwelarestraat 7, 8860
Lendelede tot het bouwen van een eengezinswoning na slopen deel bestaande
bebouwing, gelegen in Lendelede, Bauwelarestraat 7, sectie B 0791 A.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan Elia Noord.

8.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4434 van de heer [***] tot het verbouwen van
een woning, gelegen in Lendelede, Meikapelstraat 53, sectie B 565y2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4442 van mevrouw [***], tot het bouwen van
een garage, gelegen in Lendelede, Em. Neirynckstraat 81, sectie C 341h2. BPA 3
Stationsstraat d.d. 18.12.2001.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

10. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4454 van de heer [***], Leenstraat 1, 8860
Lendelede tot het rooien van een boom, gelegen in Lendelede, Leenstraat 1, A 498D.
De vergunning wordt verleend.
GEMEENTERAAD:
11. Mail d.d. 15.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/134).
Betreft: Akte erfpacht hoeve Vercamer – aanpassing tekst bodemattest.
Dit wordt meegenomen op de gemeenteraad van 23 januari 2020.
OPENBARE WERKEN
12. Mail d.d. 09.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/69).
Betreft: opmerking plan werken Beukenlaan.
N.a.v. een mondelinge melding en nog een aantal gelijkaardige vragen van bewoners
laat Arcadis weten dat ze de bovenbouw (wegenis) indien nodig zullen aanpassen.
13. Werken [***].
Betreft: Werken in Hulstemolenstraat en Heirweg.
Goedgekeurd samen met de lijst van de verschillende straten of straatdelen die op deze
informatievergadering zullen uitgenodigd worden.
MILIEU:
14. Bosbelevingen 2020. Weldra wordt een programma in elkaar gestoken. Graag enkele
goedkeuringen hieromtrent:
i. Het weekend plannen we opnieuw in het laatste weekend van de zomervakantie,
net na Lendlee Kermis: zaterdag 29 en zondag 30 augustus
ii. Totaal beschikbaar budget Bosbelevingen voor 2020: € 3.500
iii. We kunnen opnieuw gastgemeente zijn voor “Film in het Bos”. Kan het CBS
hiermee akkoord gaan?
Goedgekeurd.
15. Schrijven [***], d.d. 18.12.2019, betreffende regionale onthardingsstrategie (ref.
I_2019_3525). Leiedal wenst een participatief traject uit te werken. Het traject omvat:
i. Ontharden van publieke ruimte: via een digitale tool kunnen burgers een ‘te
harde’ publieke ruimte aanduiden. Aangeduide locaties worden besproken met
de gemeente en de gemeente kan hiermee vrijblijvend aan de slag.
ii. Ontharden van de voortuin: burgers kunnen hun tuin opgeven als
onthardingsproject. Geselecteerde burgers krijgen dan plantgoedbonnen en
kunnen zelf aan de slag. Hiervoor rekent Leiedal op de lokale loketwerking.
Goedgekeurd.
16. Bedanking Mooimakers: keuze ontbijtformule.
De bedanking zal gebeuren aan de hand van een ontbijt, dit op zaterdag 28 maart 2020.
Cateraar “Peperkoekenhuisje” is aangesproken om het ontbijt te verzorgen.
Goedgekeurd.

17. Infoavond groenbedekkers en biodiversiteit in de landbouw vanuit de Mina-raad.
INAGRO kan dit toelichten op donderdag 4 juni 2020 in zaal Lindelei.
Daarnaast kan Natuurpunt De Vlasbek dezelfde avond een toelichting geven rond
akkervogels en biodiversiteit op en rond het landbouwbedrijf.
Goedgekeurd.
18. Aanstellen van een selectiebureau voor de organisatie van de selectieprocedures voor
de aanwerving/bevordering of interne mobiliteit van diverse functies bij de gemeente en
het OCMW van Lendelede.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist een bestelbon op te maken voor de
organisatie van de selectieprocedures voor de aanwerving/bevordering of interne
mobiliteit van diverse functies bij gemeente en OCMW Lendelede voor het selectiebureau
Vonk, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.
OVERIGE PUNTEN:
BEVOLKING:
19. Mail d.d. 13.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/108).
Betreft: Lijst 90-jarigen in functie van de seniorenraad.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
en niet aan derden meegedeeld worden.
20. Mail d.d. 09.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/68).
Betreft: Vraag adressen van de landbouwers in het kader van het project Voedselrijk
‘Streekproef Lendelede’ op 12.03.2020.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
en niet aan derden meegedeeld worden.
21. Mail d.d. 15.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/133).
Betreft: 75-jarigen.
a) adressen van de 75-jarigen.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
en niet aan derden meegedeeld worden.
b) aanvraag gemeentelijke receptie:
De gemeentelijke receptie wordt voorzien op zondag 25 oktober 2020 om 11u.
BEGRAAFPLAATSEN:
22. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op
de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] voor een periode van 20
jaar.
Vraag om af te wijken van het bestaande begraafplaatsreglement waar men spreekt
over 3 lichamen in een concessie.
Goedgekeurd voor een eenmalige uitzondering.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
23. Mail d.d. 09.01.2020 van HINP [***] (onze ref.2020/94).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van Fat Asspi Fuif Sweet 16
op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020.
Goedgekeurd.

24. Mail d.d. 10.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/90).
Betreft: Educatieve pakketten voor basis- en secundaire scholen – presentatie op
scholenoverleg.
Dit wordt doorgegeven aan de milieuambtenaar voor het scholenoverleg.
25. Mail d.d. 13.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/118).
Betreft: tijdelijk eenrichtingsverkeer.
Deze mail werd doorgegeven aan de politie.
PERSONEEL:
26. Mail d.d. 09.01.2020 van [***] onze ref I-2020-0101)
Betreft: Spontane sollicitatie.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
27. Nieuwe payrollconsulent [***] (ref. I-2020-0116)
Meegedeeld.
28. Mail d.d. 13.01.2020 van [***] – ACOD (onze ref. I-2020-0098)
Betreft: ACOD Lokale en Regionale Besturen deelt mee dat ze aansluiten bij de
nationale staking op dinsdag 28 januari 2020.
Meegedeeld.
29. Brief VVSG: Lopende onderhandelingen sectoraal akkoord lokale besturen (Onze ref. I2020-84)
Meegedeeld.
CULTUUR:
30. Mail d.d. 15.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/128).
Betreft: vervolg tekenlessen [***].
Het schepencollege gaat akkoord dat deze lessen nogmaals georganiseerd worden op
voorwaarde dat er, na de nodige promotie, minstens 10 deelnemers zijn.
GEMEENTELIJK MATERIAAL – ACTIVITEITEN:
31. Mail d.d. 12.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/117).
Betreft: Podiumwagen.
Goedgekeurd op voorwaarde dat eventuele schade wordt vergoed .
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
32. Mail d.d. 13.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/107).
Betreft: Standplaats kraam hamburgers e.a.
Goedgekeurd.
SPORT:
33. Mail d.d. 09.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/91).
Betreft: data van de wielerwedstrijden 2020 in Lendelede.
Meegedeeld.

OPENBARE WERKEN:
34. Mail d.d. 09.01.2020 van [***] – Temse (onze ref. 2020/63).
Betreft: Aanvraag vergunning voor werken in opdracht van Fluvius Kortrijk voor de
periode van 20.01.2020 tot 28.02.2020 in de Heirweg-Zuid te Ingelmunster.
Deze aanvraag werd doorgegeven naar de technische dienst en de politie.
35. Mail d.d. 11.01.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/104)..
Betreft: Fluvius: aanvraag algemene toelating en aanvraag jaarvergunning signalisatie
volgens de Nieuwe Code Nutswerken voor werkjaar 2020 en volgende jaren.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
36. Mail d.d. 11.01.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/105).
Betreft: aanvraag jaarvergunning 2020 door APK Group – Brugge.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
37. Mail d.d. 11.01.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/106).
Betreft: aanvraag signalisatievergunning 2020 voor NV Verfaillie-Leroy en Co – Zillebeke.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
38. Mail d.d. 11.01.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/103).
Betreft: aanvraag signalisatievergunning 2020 voor Eiffage VSE – Aalter.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
39. Mail d.d. 14.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/119).
Betreft: Meetcampagne AWV 2020 – contactgegevens gemeente.
De contactgegevens van [***] worden doorgegeven.
FINANCIEN:
40. Aanvraagformulier d.d. 09.01.2020 van [***].
Betreft: Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen.
Deze aanvraag wordt principieel goedgekeurd.
41. Aanvraagformulier d.d. 18.12.2019 van [***].
Betreft: Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen.
Deze aanvraag wordt principieel goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
42. Mail [***], dd. 08.01.2020 , betreffende rondgang chirolokalen Past. De Beirstaat en
lokalen Oude Koer. (Ref.I_2020_0051)
Voor de noodverlichting werd reeds geïnformeerd bij [***], voor de rookmelders zal [***]
gecontacteerd worden. De pictogrammen werden besteld. Blusdekens zullen eveneens
aangekocht worden
Met betrekking tot de nooddeuren, dient deze aan het chirolokaal van de meisjes en
’t Sulferke aangepast te worden. Er wordt hiervoor prijs gevraagd bij [***].
43. a) Mail [***], dd. 09.01.2020, betreffende offerte nieuwe CV- ketel chirojongens Past. De
Beirstraat en stand van zaken uitgevoerde werken. (Ref.I_2020_0070).
Goedgekeurd om een bestelbon op te maken voor de aankoop van een nieuwe CVketel.

b) Mail [***], dd. 09.01.2020, betreffende uitgevoerde werken Groep Staelens.
(Ref.I_2020_0070)
Het onderhoud van de CV- ketels van chriojongens, chiromeisjes en Skalul werd
uitgevoerd.
De voorbereidingen in het DOC voor de watertappunten werden uitgevoerd.
44. Brief [***], dd. 9.01.2020, betreffende aanbod energiediensten door Fluvius WestFluvius Duurzame Gebouwen- Kaderovereenkomst (Ref.I_2020_0056).
Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 20.02.2020
MILIEU:
45. BRIEFWISSELING
a) Schrijven [***], d.d. 15.12.2019, betreffende nieuw werkingsjaar (ref. I_2020_0112).
Goedgekeurd.
b) Melding via Facebook, d.d. 10.01.2020, betreffende bosbranden Australië (ref.
I_2020_0113). Volgens de milieuambtenaar lijkt het haar geen goed idee om nu nog
iets lokaal op te starten, er zijn voldoende initiatieven waar burgers zich kunnen bij
aansluiten.
Het advies van de milieuambtenaar wordt gevolgd.
c) Schrijven [***], d.d. 07.01.2020, betreffende erkenning tot algemene ramp van de
storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 (ref. I_2020_0077). Vanuit de
gemeente zullen we alle betrokkenen aanschrijven met de mededeling dat we niet
zijn weerhouden.
d) Schrijven [***], d.d. 06.01.2020, betreffende Dikke Truiendag 2020 (ref. I_2020_0055).
Goedgekeurd.
e) Mail [***], d.d. 7.01.2020, betreffende riolen langs gewestwegen (ref. I_2020_0114).
Meegedeeld.
f)

Mail [***], d.d. 10.01.2020, betreffende Verledding 2020 (ref. I_2020_0079)
Verdaagd door de afwezigheid van de schepen van openbare werken.

OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
46. Geluidsvergunning: Chirojongens St-Nico Lendelede organiseren op 08.02.2020 een fuif
in GC Den Tap (Fat Asspi XIX) van 21 uur tot 4 uur met als geluidsnorm > 85 dB(A)
LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min en een afterparty in JH Skalul van 2 uur tot 4 uur met
als geluidsnorm > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De vergunning wordt verleend (aktename).
ALGEMEEN:
47. Mail en schrijven d.d. 09.01.2020 van [***] viceminister-president van de Vlaamse
Regering (onze ref. 2020/66).
Betreft: burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor in de gemeente op komst.
Goedgekeurd om dit mee te nemen op de nieuwsbrief en de gemeentelijke
facebookpagina.

48. Mail d.d. 12.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/96).
Betreft: vraag om als reporter bij Het Nieuws van West-Vlaanderen opgenomen te
worden in het persbestand van de gemeente.
Goedgekeurd.
49. Mail d.d. 14.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/120).
Betreft: Zet je gemeente op de fiets.
Meegedeeld.
50. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 312 tot nr.320 goedgekeurd.
51. De bestelbons van 2019 worden van nr. 1293 tot nr. 1315 goedgekeurd.
52. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr.4 tot nr. 7 goedgekeurd.
53. De bestelbons van 2020 worden van nr. 51 tot nr. 58 goedgekeurd.
54. Het proces-verbaal d.d. 08.01.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,
Vandecasteele C

De Burgemeester-Voorzitter,
Dewaele C.

