BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 22 JANUARI 2020
Aanwezig: MM.

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

Verontschuldigd: Ketels P., Fonteyne B., Schepenen.
DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van de vraag van de heer [***] tot het bekomen van een drankvergunning
voor de handelszaak TAPABRO gelegen te Lendelede, Stationsstraat 1A.
Beslist de drankvergunning te verlenen.

2.

Kennisname van de vaststellingen, gedaan op 16.01.2020 door het gemeentelijke
omgevingsloket ter hoogte van de openbare parking ter hoogte van het Vlasfabriekpad /
Nieuwstraat.

3.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers
Aanvrager
Callens & Noreillie
Callens & Noreillie
Laga
Mondelaers
Era Driegelinck
West Notarissen
Immo Lys
Callens & Noreillie

Aard goed
Bedrijfsgebouw en grond
grond
appartement
bouwproject
woning
grond
woning
bedrijfsgebouw

Ligging
Stationsstraat 65/67
Kortrijksestraat
Stationsstraat 34
Izegemsestraat 77-85
Zomerweg 22
Sneppestraat 26+
Burg. Dussartlaan 50
Heulsestraat 18

eigenaar
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]

4.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door notarissen [***], tot de
splitsing van een onroerend goed gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 3+, sectie C
87z/ex.
Beslist geen opmerkingen te formuleren.

5.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door [***], tot de ruiling van
onroerend goederen, gelegen in Lendelede, Sneppestraat, sectie A 355f/ex en
A352g/ex.
Beslist de notaris mee te delen dat beide percelen volgens het gewestplan d.d.
04.11.1977 gelegen zijn in het landbouwgebied. Lot 2 kan daardoor na afsplitsing niet
de bestemming ‘woongebied’ krijgen.

6.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4456 van [***] tot het bouwen
van 3 bedrijfsverzamelgebouwen met HS-cabine, gelegen in Lendelede,
Nelcastraat/Duifhuizelaan, sectie C 0335 Z . RUP 8.1 Stationsstraat d.d. 28.02.2013.
Beslist de aanvraag voor advies over te maken aan de Intercommunale Leiedal, Fluvius
en de HVZ Fluvia.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4448 van de heer [***] tot het plaatsen van
een carport, gelegen in Lendelede, Meikapelstraat 22, sectie B650t. RUP 2.1
Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

PATRIMONIUM:
8.

Mail [***], dd. 20.01.20 (onze ref.I 2020/193) en (U2020/99).
Betreft: Bijkomende aandachtspunten brandweerkazerne.
Er mag hiervoor een offerte opgemaakt worden.

9.

Rondgang jeugdlokalen met [***], dd. 21.01.2020, betreffende plaatsing van rookmelders
in openbare gebouwen.
a) Wettelijk is het plaatsen van rookmelders enkel verplicht in gebouwen waar er kan
geslapen worden. Voor de jeugdlokalen wordt hiervoor een offerte aangevraagd.
Goedgekeurd.
b) Voor de andere gemeentelijke gebouwen is het aan te raden om eerst een
risicoanalyse op te maken door een onafhankelijke firma waarbij tegelijkertijd de
evacuatieplannen kunnen (her) bekeken worden. Mogen de nodige stappen hiervoor
ondernomen worden.
Goedgekeurd.

10. Mail [***], dd. 21.01.20, betreffende offerte herstelling nooddeur Skalul en aanpassing
deur achter Sulferke . (Ref.I_2020_0207)
a)
b)
c)

Herstelling nooddeur Skalul : goedgekeurd om dit te herstellen.
Daarnaast deur achteraan Sulferke: goedgekeurd om deze te vervangen.
In de houten deur achteraan zal een ander slot moeten. Dit wordt gevraagd aan de
klusjesman.
Goedgekeurd.
MILIEU:
11. O2 O2 2020 Op vraag van schepen [***] is de zogenaamde ‘zuurstofdag’ op 2 februari
(11 uur) verder uitgewerkt.
De stand van zaken wordt overlopen door het schepencollege en op de verschillende
vragen wordt een antwoord geformuleerd naar de milieuambtenaar.
ALGEMEEN:
Manifestatie [***] op 28.02.2020 bij de Volys tussen 0u en 3u.
Goedgekeurd na overleg met het bedrijf en de politiezone.
Mail d.d. 13.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/155).
Betreft: Vraag om info omtrent brandoefeningen zone Fluvia.
Deze vraag werd doorgestuurd naar de Fluvia zone.
OVERIGE PUNTEN:
BEVOLKING:
12. Schrijven d.d. 10.01.2020 van de dienst bevolking.
Betreft: Ambtshalve schrapping van [***], Emiel Neirynckstraat 36/007 te Lendelede.
Goedgekeurd.

13. Schrijven d.d. 10.01.2020 van de dienst bevolking.
Betreft: Ambtshalve schrapping van [***], Emiel Neirynckstraat 36/007 te Lendelede.
Goedgekeurd.
BEGRAAFPLAATSEN:
14. Mail d.d. 21.01.2020 van de dienst bevolking.
Betreft: Verwijderen grafzerken.
Onderstaande grafzerken op het kerkhof van Lendelede Centrum mogen verwijderd
worden vanaf 01.01.2020.
naam
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]

einddatum concessie
07/02/2019
10/07/2019
16/08/2020
13/03/2019
15/06/2019
30/11/2019
18/01/2020
14/06/2020
27/07/2019
12/10/2019
9/11/2019
23/10/2019
08/06/2019

15. 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.
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
16. Aanstellen nieuwe interne preventie-adviseur gemeente
Voorstel om mevr. [***] aan te stellen als nieuwe interne preventie-adviseur (niveau 3)
voor de gemeente Lendelede, rekening houdend met de verlengde afwezigheid wegens
ziekte van de huidige preventie-adviseur.
Uit navraag bij IDEWE blijkt dat de interne preventie-adviseur van het OCMW niet kan
aangesteld worden als preventie-adviseur van de gemeente aangezien de Federale
OCMW-wet nog steeds van kracht is.
Goedgekeurd.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
17. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/178).
Betreft: rapport onderzoeksvragen Lendelede.
De gemeente is niet akkoord met bepaalde conclusies.
Er wordt aan de stafmedewerker gevraagd om hieromtrent een antwoord voor te
bereiden en een bilateraal overleg aan te vragen.

18. Schrijven d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/180).
Betreft: Vinkenseizoen 2020.
Goedgekeurd.
19. Mail d.d. 22.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/221).
Betreft: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de
vinkenzettingen in de Kortrijksestraat te Lendelede in 2020.
Goedgekeurd.
20. Mail d.d. 21.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/196).
Betreft: Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een
parkeerverbod op de aanliggende parking voor de chirolokalen in de Pastoor De
Beirstraat te Lendelede (telkens op zondag).
Goedgekeurd om dit te voorzien op de dagorde van de gemeenteraadszitting van
20 februari 2020.
21. Mail d.d. 21.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/197).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van doortocht van Kuurne –
Brussel – Kuurne Cyclo op zaterdag 29 februari 2020 te Lendelede.
Goedgekeurd.
22. Mail d.d. 21.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/198).
Betreft: Vaststellen van een tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wandeltocht
’t Voals Plat op zondag 1 maart 2020 te Lendelede.
Goedgekeurd.
G.A.S. – NOODPLANNING
23. Mail [***], d.d. 14.01.2020, betreffende provinciaal gasambtenaar (ref. I_2020_0206)
Momenteel is er geen interesse gezien de huidige goede samenwerking met PZVlas.
EVENEMENTEN:
24. Mail d.d. 15.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/146).
Betreft: evenementenfiche Wandeltocht ’t Voals plat op 1.03.20.
Goedgekeurd.
25. Mail d.d. 07.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/192).
Betreft: evenementenfiche aanvraag publiciteitsborden voor de jeugdboekenmaand in
maart.
Goedgekeurd.
FEESTELIJKHEDEN:
26. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/170).
Betreft: Lotto Belgium Tour 2020 (donderdag 25 t.e.m. zondag 28 juni 2020).
De gemeente heeft hierin geen interesse.
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
27. Schrijven d.d. 18.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/213).
Betreft: Foor attractie.
Verdaagd wegens afwezigheid van de burgemeester.

BIBLIOTHEEK:
28. Mail d.d. 21.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/194).
Betreft: kennisname van de integratie in het Bidoc-systeem.
Meegedeeld.
LOKALE ECONOMIE:
29. Mail d.d. 18.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/169).
Betreft: Standplaats kip op ’t spit.
Dit zal doorgaan op de parking van de sporthal, telkens op woensdagnamiddag van
15u30 tot 19u.
Meegedeeld.
CULTUUR:
30. Mail d.d. 21.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/204).
Betreft: Foto’s nieuwjaarsetentje.
Voorstel dat personeelsleden die dit wensen deze foto’s zelf ophalen bij de
cultuurdienst.
Goedgekeurd.
SPORT:
31. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/187).
Betreft: VIP-Lunch en matchbal op 23.02.2020.
Verdaagd door afwezigheid van de burgemeester.
32. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/191).
Betreft: de stappenclash komt terug in mei 2020.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
33. Mail d.d. 16.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/184).
Betreft: rooster parking oude pastorie Izegemsestraat.
Dit probleem werd ondertussen opgelost en dit werd reeds meegedeeld aan haar.
34. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/176).
Betreft: opmerking plan werken Beukenlaan.
Verdaagd.
35. a) Mail d.d. 19.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/171).
Betreft: werken Heirweg en Hulstemolenstraat 2020 – infovergadering 20.01.
Ondertussen werd deze vraag mondeling beantwoord.
b) Mail d.d. 16.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/156).
Betreft: werken Heirweg en Hulstemolenstraat 2020 – infovergadering 20.01.
Betrokkene werd hiervan op de hoogte gebracht.
FINANCIEN:
36. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/177).
Betreft: Peuterleute subsidies 4de kwartaal 2019 voor een bedrag van 2.307,74 euro.
Goedgekeurd om uit te betalen.

37. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/186).
Betreft: Openstaande borgen.
Goedgekeurd.
38. Schrijven d.d. 17.01.2020 van [***] – Aalst (onze ref. 2020/188).
Betreft: effectief aan de gemeente gestorte bedragen van de onroerende voorheffing en
de verkeersbelasting (GV en NGV) boekjaar 2019.
Dit schrijven werd doorgegeven aan de financiële dienst.
39. Schrijven d.d. 18.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/168).
Betreft: Feeling Good Concert op dubbele cd.
Goedgekeurd voor de aankoop van 5 exemplaren.
MILIEU:
40. BRIEFWISSELING
a. Schrijven [***], d.d. 13.01.2020, betreffende inzamelcijfers textiel 2019 (ref.
I_2020_0190).
Meegedeeld.
b. Mail [***], d.d. 17.01.2020, betreffende Stroom op je Dak (ref. I_2020_0205).
Goedgekeurd voor de promotie maar niet om de zaal gratis ter beschikking te stellen
daar deze activiteit niet in samenwerking met de gemeente of het OCMW gebeurt.
c. Schrijven [***], d.d. 16.01.2020, betreffende uitnodiging nieuwjaarsreceptie en
uitreiking Klimop.award (ref. I_2020_0143).
Meegedeeld.
d. Schrijven [***], d.d. 07.01.2020, betreffende aanvang der werken riool- en
wegenwerken in de Beukenlaan, Wilgenlaan, Ingelmunstersestraat en de Pastoor De
Beirstraat.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
41. Mail d.d. 16.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/152).
Betreft: European Disability Card.
Positief advies van de Seniorenraad d.d. 04.12.2019.
Dit wordt toegevoegd aan het dossier.
ALGEMEEN:
42. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 321 tot nr. 327 goedgekeurd.
43. De bestelbons van 2019 worden van nr. 1316 tot nr. 1320 goedgekeurd.
44. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 8 tot nr. 11 goedgekeurd.
45. De bestelbons van 2020 worden van nr. 59 tot nr. 79 goedgekeurd.

46. Het proces-verbaal d.d. 15.01.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

