BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 05 FEBRUARI 2020
Aanwezig: MM.

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

DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van de vraag om toelating te geven aan [***], tot het maken van 360°
beelden in het kader van mobile mapping.
Beslist de toelating te verlenen onder voorwaarden.

2.

Kennisname van de ontwerpakte opgemaakt door [***] met betrekking tot het vestigen
van een eeuwigdurende ondergrondse erfdienstbaarheid in het kader van de aanleg van
openbare verlichting langs de looppiste bij het gemeentelijke sportcentrum.
Dit wordt nagelezen door de algemeen directeur.

3.

Kennisname van de vraag van [***] om toegang te krijgen tot de achterzijde van zijn
woning via de poort aan de poel van Sente.
Niet goedgekeurd om daar een uitweg op te nemen.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers
Aanvrager
Aard goed ligging
eigenaar
Thiery
woning
Meikapelstraat 60
[***]
Laga
Grond
Heulsestraat
[***]
Vancoppernolle
woning
Korenveld 30
[***]
Callens & Noreillie Grond
Winkelsestraat 150+ [***]
Era Becue
Woning
Beukenlaan 17
[***]
Dekiere
woning
Winkelsestraat 41
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4467 van de heer [***], tot het
plaatsen van een carport bij een tuinhuis, gelegen in Lendelede, Wilgenlaan 22, sectie
B525 e. VK 13/1 d.d. 24.02.1966, lot 48.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4453 van de heer en mevrouw [***] tot het
bouwen van een eengezinswoning na slopen deel bestaande bebouwing, gelegen in
Lendelede, Bauwelarestraat 7, sectie B 0791 A.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

7.

Beslist het attest artikel 4.2.16 af te geven aan [***], gelet op de vergunning afgegeven
op 18.12.2019 voor het verkavelen van een perceel in drie loten, gelegen in Lendelede,
Izegemsestraat 77-85, sectie B 788b, c, 789a ter regularisatie van de opdeling in kavels
voor de uitvoering van omgevingsvergunning 2018086454 (ref gemeente 4296),
verleend door het college van burgemeester en schepenen d.d. 05.09.2018 voor het
bouwen van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden, 2 individuele woningen
en stelplaatsen na het slopen van de bestaande bebouwing, waarvan de werken werden
opgestart op 20.05.2019.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
8.

Mail d.d. 04.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/357).
Betreft: melding van de slechte staat van het fietspad in de Winkelsestraat.
Dit werd nogmaals doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de Watergroep.
Indien dit niet in de eerstkomende tijd wordt hersteld, zal dit gebeuren door een
aannemer van de gemeente waarbij de factuur wordt doorgestuurd naar de Watergroep.

WONEN:
9.

Mail d.d. 09.01.2020 van [***] – Woonwijs.
Betreft: Verslag stuurgroep Woonwijs 13.12.2019 (bevattende het financieel verslag van
en de rapportage over het werkjaar 8).
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt hiervan kennis.
Het financieel verslag van en de rapportage over het werkjaar 8 zullen ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 20 februari 2020.

MILIEU:

10. Kippenactie 2020 Naar jaarlijkse gewoonte (17de editie al!) zou de milieudienst graag
een nieuwe kippenactie organiseren.
Goedgekeurd om opnieuw deze kippenactie te organiseren.
11. Schrijven [***], d.d. 02.02.2020, betreffende opdracht tot instandhoudingsstudie (ref.
I_2020_0355).
Goedgekeurd om dit op te maken voor beide gebouwen waarbij er een raming per
gebouw dient opgemaakt te worden.
Eenzelfde vraag wordt gesteld aan [***].
12. Presentatie van mogelijke inspiratiebezoeken voor de site Vercamer.
Aan de hand van deze presentatie beslist het college om op 18 maart 2020 sommige
van de gepresenteerde site te bezoeken.

OVERIGE PUNTEN:
BEVOLKING:
13. Bevolkingsstaat 1 januari 2020 met een totaal van 5.783 inwoners waarvan 2.862
mannen en 2.921 vrouwen. Dit betekent een aangroei van 43 inwoners ten opzichte van
1 januari 2019.
Goedgekeurd.
14. Mail d.d. 04.02.2020 van dienst bevolking.
Betreft: Ambtshalve schrapping van [***] te Lendelede.
Goedgekeurd.
BEGRAAFPLAATSEN:
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. Open verklaren vacatures.
1.

Bij bevordering;

A) Open verklaren vacature voltijds vastbenoemd administratief medewerker
(C1-C3) dienst feestelijkheden en onderhoud.
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van voltijds (38/38)
vastbenoemd administratief medewerker (C1-C3) verantwoordelijk voor de dienst
feestelijkheden en verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeentelijk
patrimonium open te verklaren en dit via de procedure van bevordering waaraan de
personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede die voldoen aan de
aanwervingsvoorwaarden mogen deelnemen.
B) Open verklaren vacature bij bevordering van voltijds vastbenoemd
omgevingsambtenaar milieu (B4-B5).
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van voltijds (38/38)
vastbenoemd voltijds omgevingsambtenaar milieu (B4-B5) open te verklaren via
bevordering waaraan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede die
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden mogen deelnemen.
C) Open verklaren vacature bij bevordering van voltijds vastbenoemd
omgevingsambtenaar stedenbouw (B4-B5).
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van voltijds (38/38)
vastbenoemd voltijds omgevingsambtenaar stedenbouw (B4-B5) open te verklaren via
bevordering waaraan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede die
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden mogen deelnemen.
D) Open verklaren vacature bij bevordering van voltijds vastbenoemd hoofddeskundige
personeel en ICT (B4-B5).
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van voltijds (38/38)
vastbenoemd hoofddeskundige personeel en ICT (B4-B5) open te verklaren via
bevordering waaraan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede die
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden mogen deelnemen.
2.

Bij interne mobiliteit

E) Open verklaren vacature bij interne mobiliteit van deeltijds (33/38) vastbenoemd
hoofdmedewerker burgerzaken (C4-C5).
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van deeltijds (33/38)
vastbenoemd hoofdmedewerker burgerzaken (C4-C5) open te verklaren via interne
mobiliteit waaraan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede die
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden mogen deelnemen.
3.

Bij aanwerving:

F) Openstellen van een vacature voor de aanwerving van een voltijdse of deeltijdse
(4/5) poetshulp patrimonium (E1-E3) op basis van een contract van onbepaalde
duur met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar.
Het College van Burgemeester en Schepenen besluit de functie van voltijdse of
deeltijdse (4/5) poetshulppatrimonium (E1-E3) open te stellen op basis van een contract
van onbepaalde duur.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 3 jaar.

17. Samenstelling jury.
A) Vacature voltijds vastbenoemd administratief medewerker dienst feestelijkheden en
onderhoud : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van voormeld voltijds administratief medewerker dienst feestelijkheden en
onderhoud als volgt samen te stellen :
- De heer [***], algemeen directeur gemeente en OCMW Lendelede, intern deskundige,
voorzitter selectiecommissie;
- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- De heer [***], stafmedewerker gemeente Lendelede, intern deskundige, secretaris
selectiecommissie.
B) Vacature omgevingsambtenaar milieu : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van omgevingsambtenaar milieu als volgt samen te stellen :
- De heer [***], algemeen directeur gemeente en OCMW Lendelede, intern deskundige,
voorzitter selectiecommissie;
- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- De heer [***], stafmedewerker gemeente Lendelede, intern deskundige, secretaris
selectiecommissie.
C) Vacature omgevingsambtenaar stedenbouw : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van omgevingsambtenaar stedenbouw als volgt samen te stellen :
- De heer [***], algemeen directeur gemeente en OCMW Lendelede, intern deskundige,
voorzitter selectiecommissie;
- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- De heer [***], stafmedewerker gemeente Lendelede, intern deskundige, secretaris
selectiecommissie.
D) Vacature hoofddeskundige personeel en ICT : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van hoofddeskundige personeel ICT als volgt samen te stellen :
- De heer [***], algemeen directeur gemeente en OCMW Lendelede, intern deskundige,
voorzitter selectiecommissie;
- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- De heer [***], stafmedewerker gemeente Lendelede, intern deskundige, secretaris
selectiecommissie.
E) Vacature hoofdmedewerker burgerzaken : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van hoofdmedewerker burgerzaken als volgt samen te stellen :
- De heer [***], algemeen directeur gemeente en OCMW Lendelede, intern deskundige,
voorzitter selectiecommissie;
- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- De heer [***], stafmedewerker gemeente Lendelede, intern deskundige, secretaris
selectiecommissie.
F) Vacature poetshulp patrimonium : samenstellen van de jury.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de selectiecommissie voor de
vacature van poetshulp als volgt samen te stellen :
- De heer [***], diensthoofd vrije tijd gemeente Lendelede, intern deskundige, voorzitter
selectiecommissie;
- Mevr. [***], diensthoofd dienstenonderneming OCMW Lendelede, extern deskundige;

- Mevrouw [***] : consultant bij Vonk, extern deskundige;
- Mevr. [***], diensthoofd feestelijkheden en onderhoud gemeente Lendelede, intern
deskundige, secretaris selectiecommissie.
18. Mail d.d. 05.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/364).
Betreft: Publicatie in “De Zondag”.
Goedgekeurd voor publicatie van de vacature poetshulp patrimonium.
Tevens dient deze vacature bekend gemaakt te worden via het Gazetje en de
gemeentelijke website.
De overige vacatures zullen bekendgemaakt worden via interne mails naar alle
personeelsleden die in aanmerking komen voor de respectievelijke functies.
19. Onkostenvergoeding communicatiekosten raadsleden
Voorstel van de algemeen directeur om vanaf maart geen onkostennota’s voor het 2de
semester van 2019 meer te aanvaarden en bijgevolg geen uitbetalingen meer te doen.
Goedgekeurd om dit zo te communiceren naar alle betrokken raadsleden met nogmaals
een oproep om dit tegen eind februari in orde te brengen.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
20. Schrijven d.d. 28.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/327).
Betreft: acties te ondernemen rond obstakelvrije voetpaden.
Er wordt hiervoor een overleg voorzien met de gemeente.
EVENEMENTEN:
21. Mail dd. 28.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/339).
Betreft: evenementenaanvraag Rommelmarkt Gezinsbond op 07.06.2020.
Voor dit evenement wordt nog een veiligheidsoverleg gepland.
Men wenst publiciteitsborden te plaatsen langs de openbare weg.
Verkeersvrije zone en parkeerverbod op 7.06.2020 van 4u tot 19u.
Standpijp,2 vlaggenmasten en 3 tafels worden gevraagd.
Goedgekeurd.
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
22. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/236).
Betreft: aanvraag standplaats voor een kraam met hamburgers, braadworsten,… tijdens
de kermisdagen van 22 tem 25 augustus 2020 en dit voor de periode 2020-2024.
Haar vraag wordt goedgekeurd maar dan voor een contract van één jaar dat jaarlijks
opnieuw dient aangevraagd te worden.
G.A.S. – NOODPLANNING:
23. Mail [***] Financieel Directeur, d.d. 14.11.2019, betreffende aanpassen data terrassen in
de politieverordening (ref. I_2020_0354).
Dit punt wordt voorzien op de dagorde van de gemeenteraad van 20.02.2020.
ICT:
24. Aankoop computer voor de bibliotheek – personeelsruimte (onze ref. I-2020-0333).
Meegedeeld.
25. Offerte [***] – GEMEENTE (onze ref. I-2020-3310).
Goedgekeurd om dit te bestellen.

LOKALE ECONOMIE:
26. Schrijven d.d. 29.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/325).
Betreft: Winkelhierdag.
Meegedeeld.
CULTUUR:
27. Mail d.d. 30.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/313).
Betreft: Contrei live – overeenkomst.
Deze wordt nagelezen door de algemeen directeur.
OPENBARE WERKEN:
28. Mail d.d. 29.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/330).
Betreft: Controle hydranten.
Meegedeeld.
29. Mail d.d. 01.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/329).
Betreft: onderhoud wandelpaden.
Er wordt samen met de technische dienst onderzocht in welke mate er voldaan kan
worden aan de opmerkingen. Wel dient er rekening te worden gehouden met het feit dat
het momenteel winter is.
30. Mail d.d. 29.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/298).
Betreft: Beschadiging grasveld in Korenveld als gevolg van een uitzonderlijk transport.
De opdrachtgever voor de werken wordt gecontacteerd teneinde dit zo spoedig mogelijk
te herstellen.
FINANCIEN:
31. Mail d.d. 03.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/348).
Betreft: aankoop kledij voor de poetsvrouwen voor het dienstjaar 2020.
Goedgekeurd om deze opnieuw aan te kopen conform de normale afspraken.
32. Schrijven d.d. 31.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/344 en 345).
Betreft: Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Werkingstoelagen voor 2018 en
2019 werden uitbetaald.
Meegedeeld.
33. Mail d.d. 04.02.2020 van [***] – Pleegzorg (onze ref. 2020/352).
Betreft: aanvraag sponsorgeld 2020.
Goedgekeurd om opnieuw 250 euro te voorzien. Om hun werking blijvend te kunnen
garanderen en het feit dat we ingetekend hebben als “pleegzorggemeente” werd er
bovendien beslist om hiervoor jaarlijks een bedrag van € 250 te voorzien zodat dit niet
telkens opnieuw dient aangevraagd te worden.
34. Mail d.d. 30.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/304).
Betreft: Onderhoudswerken – opmaak bestek;
Goedgekeurd om dit te betalen.
35. Mail d.d. 30.01.2020 van de [***] (onze ref. 2020/306).
Betreft: Uitvoerbaarverklaring dwangbevel [***].
Goedgekeurd.

JEUGD:
36. Mail d.d. 03.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/341).
Betreft: aankoop drinkflessen voor de kinderen op speelplein Jakkedoe.
Goedgekeurd.
Kan er aan de inkom van de voetbal een watertappunt voorzien worden?
Goedgekeurd. Er wordt nagevraagd bij de Watergroep in welke mate dit nog gratis kan
gebeuren daar we als gemeente hier nog recht op hebben.
37. Mail [***] - chiromeisjes, dd. 04.02.2020, betreffende plaatsen reclamebord Laspidy en
gewijzigde vuilnisophaling (Ref.I_2020_0350)
Vraag tot het plaatsen van een reclamebord op het Dorpsplein vanaf 8.02.2020 tot aan
het evenement Laspidy dat doorgaat op 13.03.2020.
Goedgekeurd.
De chiro vraagt als zij nog steeds op zondagavond de vuilniszakken aan de straat
mogen plaatsen.
Gezien de ophaling nu op vrijdag doorgaat, stellen wij voor om toestemming te geven
om de vuilniszakken buiten te zetten vanaf woensdagavond ipv. zondag.
Goedgekeurd.
MILIEU:
38. BRIEFWISSELING
a. Mail [***], d.d. 31.01.2020, betreffende Tripod II (ref. I_2020_0353).
Meegedeeld.
b. Schrijven [***], d.d. 23.01.2020, betreffende infosessie ontharding van publieke ruimte
(ref. I_2020_0300).
Goedgekeurd.
c. Schrijven [***], d.d. 04.04.2020, betreffende locaties ontwerpsessies klimaatatelier
2020 (ref. I_2020_0356). De omgevingsambtenaar stelt voor om voor de gemeente
Lendelede de zone rond de kerk op te geven.
Goedgekeurd.
d. Mail [***] d.d. 30.01.2020 met een herinnering aan de vraag om feedback en ideeën
tot het provinciaal streekfonds met Leiedal.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om on het kader van Leefbaar,
gezond en inclusief volgende twee projecten door te geven: Hoeve Vercamer en Site
Neirynck.
SOCIALE ZAKEN:
39. Mail d.d. 03.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/342).
Betreft: Campagne: Stuur samen met Kom op tegen Kanker ziekenvervoer de juiste
richting uit.
Meegedeeld.
40. Mail d.d. 01.02.2020 van [***], coördinator Midwestoverleg (onze ref. 2020/328): Betreft:
Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid.
Diverse vragen rond de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid.
Mail d.d. 03.02.2020 van [***], Diensthoofd Stad Izegem met enkele opmerkingen op de
documenten waaronder op de simulatie kost en bijdrage van de gemeenten.

Aan de hand van voorgaande, beslist het college tot het:
a) Goedkeuren van de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid Ingelmunster,
Izegem, Oostrozebeke en Lendelede voor de periode 01.01.2020 tot 31.12.2024.
b) Principieel goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid. Dit op voorwaarde van goedkeuring door de
gemeenteraad.
c) Het voorleggen van de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid met DVV Midwest aan de gemeenteraad in zitting van
20.02.2020.
41. Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en
Lendelede voor de periode 01.01.2020 tot 31.12.2024.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid aan te werven via DVV Midwest. Deze wordt ingezet voor
de lokale preventiewerking waarbij die medeweker minimum 1 dag per week aanwezig
is in de gemeentes Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede en dit voor de
periode van 01.01.2020 tot 31.12.2024 met mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van
de beslissingen van de Vlaamse Regering.
42. Principieel goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid met DVV Midwest.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist principieel akkoord te gaan om de
voorgelegde samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke preventiewerker
gezondheid tussen de gemeente en DVV Midwest te ondertekenen onder voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 20.02.2020.
GEMEENTERAAD:
43. Mail d.d. 04.02.2020 van de [***] (onze ref. 2020/347).
Betreft: nieuw bibliotheekreglement.
Dit punt zal opgenomen worden op de dagorde van de gemeenteraad in zitting d.d.
20.02.2020.
44. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 20
februari 2020 te willen plaatsen:
OPENBARE VEILIGHEID / VERKEER:
1. Vaststellen van een 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).
2. Wijzigen van de algemene politieverordening (art. 179 bis: verlengen periode voor
plaatsen terrassen aan horecazaken).
BIBLIOTHEEK:
3. Vaststellen van het nieuwe bibliotheekreglement m.i.v. 1 juni 2020.
FINANCIEN:
4. Vaststellen van het retributiereglement op compostrecipiënten voor de periode
2020-2025.
PATRIMONIUM:
5. Voorlopig vaststellen van de straatnaam voor de nieuwe trage weg tussen
Oudstrijderslaan en Kard. Cardijnlaan (Rachel Naertpad).
6. Toetreden tot de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging TMVS
(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) – tevens aanduiden
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
WONEN:
7. Woonwijs: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 8.

SOCIALE ZAKEN:
8. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid met DVV Midwest.
ALGEMEEN:
9. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 23.01.2020.
10. Mondelinge vragen en mededelingen.
ALGEMEEN:
45. Mail d.d. 29.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/324).
Betreft: vraag om als journalist persberichten te ontvangen van de gemeente.
Goedgekeurd.
46. Mail d.d. 31.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/318).
Betreft: De Signaal Switch.
Meegedeeld.
47. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 334 tot nr.337 goedgekeurd.
48. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 15 tot nr. 19 goedgekeurd.
49. De bestelbons van 2019 worden van nr.1321 tot nr.1325. goedgekeurd.
50. De bestelbons van 2020 worden van nr. 96 tot nr.124 goedgekeurd.
51. Het proces-verbaal d.d. 29.01.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

