BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 26 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 het voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van sentier 26. Beslist het
dossier over te maken aan de gemeenteraad zodat de procedure tot gedeeltelijke
afschaffing kan worden opgestart.

2.

Kennisname van de nieuwsbrief – editie februari 2020 waarin de stand van zaken van
het project Ventilus wordt toegelicht.
Hierover wordt gecommuniceerd op de website en facebook.

3.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
Claerhout
grond
Lokbeekstraat
[***]

4.

Kennisname van het voorstel van [***] d.d. 12.02.2020 met betrekking tot de aanleg van
de nutsleidingen in project De Vierschaar waarvoor op 18.04.2018 een
stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan de [***] met refertenummer
2017/4224 voor het slopen van twee appartementsblokken, bouwen van
nieuwbouwappartementen (46 woongelegenheden) + 1 woning en ondergrondse
garages gelegen in Lendelede, De Vierschaar, sectie C 107 l, m, n, p w.
Het college van burgemeester en schepenen heeft hierover geen opmerkingen.

5.

Kennisname van het bericht van de [***] d.d. 24.02.2020 waarbij melding wordt gemaakt
van de start van de werken van het project met refertenummer 2017/4224 voor het
slopen van twee appartementsblokken, bouwen van nieuwbouwappartementen (46
woongelegenheden) + 1 woning en ondergrondse garages gelegen in Lendelede, De
Vierschaar, sectie C 107 l, m, n, p w, waarvoor op 18.04.2018 een stedenbouwkundige
vergunning werd verleend.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4449 van [***] 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.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4455 van de heer [***] 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.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De vergunning wordt verleend.

8.

Beslist het attest artikel 4.2.16 af te geven aan [***], gelet op de vergunning afgegeven
op 18.07.2018 voor het verkavelen van een perceel in 17 loten, gelegen in Lendelede,
Heulsestraat / Kuurnsestraat (Bergkapel), sectie C, nummer 1058 B en gelet op de
schriftelijke melding van [***] d.d. 20.02.2020 waaruit blijkt dat de gevraagde
tussenkomsten voor het uitbreiden of aanpassen van de nutsleidingen in dit project
werden vereffend..
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
9.

Begraafplaats St. Katharina:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een grondconcessie op de gemeentelijke
begraafplaats St. Katharina, voor een termijn van 30 jaar om te dienen als begraafplaats
voor [***].
Goedgekeurd.

10. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een grondconcessie op de gemeentelijke
begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar om te dienen als begraafplaats
voor [***].
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
11. Offerte aanvraag selectieprocedure bibliothecaris (onze ref I-2020-0625)
Goedgekeurd.
12. Spontane sollicitatie (onze ref I-2020-0574)
Mail van [***] d.d. 20.02.2020 waarbij hij spontaan solliciteert naar een technische
functie bij de technische dienst of de klusjesdienst van Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
13. Mail d.d. 21.02.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/598).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement n.a.v. de wielerwedstrijd te Lendelede op
zondag 17 mei 2020.
Goedgekeurd.
14. Kennisname van volgende vergunningen afgeleverd door de burgemeester.
- Wielerwedstrijd op vrijdag 1 mei 2020.
- Wielerwedstrijd op zondag 17 mei 2020.
15. Mail d.d. 25.02.2020 van [***] – Kortrijk (onze ref. 2020/631).
Betreft: Doortocht Oldtimerrit 1 mei 2020.
Dit wordt voor advies doorgestuurd naar HINP [***].
16. Schrijven van [***] (onze ref. 2020/637).
Betreft: Vraag tot deelname aan de Autovrije zondag op 20.09.2020.
Meegedeeld.

FEESTELIJKHEDEN:
17. Mail d.d. 24.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/609).
Betreft: Feest van de 70-jarigen waarbij alle 70 jarigen die in 1950 werden geboren of er
school liepen of die in 1950 werden geboren en die nu in Lendelede wonen.
Goedgekeurd.
EVENEMENTEN:
18. Mail [***], dd. 25.02.20 , betreffende Paasbal KLJ- herbruikbare bekers.
De KLJ wil voor hun Paasbal wegwerpbekers gebruiken ipv. 100% herbruikbare bekers.
Het college van burgemeester en schepenen verkiest dat er gewerkt wordt met 100%
herbruikbare bekers maar kan de organisatoren hierin niet verplichten. De bewijslast van
90% recyclage ligt sowieso bij de organisatoren.
19. Mail [***], dd. 19.02.20, betreffende Feestweekend 4.07.20 tot 05.07.20 in de
Manpadstraat, receptie- West Vlaams gemiengeld vintekoor – eetfestijn en
pikdorsercross (Ref.I_2020_0577)
De gevraagde materialen zijn nog voorradig maar hun vraag tot 90 tafels omvat alle
beschikbare tafels. Voorstel is om 65 tafels uit te lenen. Dit omdat er mogelijks nog
andere aanvragers tafels zouden kunnen vragen of eigen diensten.
Inzake hun vraag dat de gemeente bij omliggende gemeenten tafels huurt voor hen,
wordt er negatief geadviseerd.
Dit evenement wordt ook besproken op het geplande veiligheidsoverleg met de KLJ voor
het Paasbal op 16.03.20.
OPENBARE WERKEN:
20. Mail d.d. 23.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/611).
Betreft:
- Defect straatlicht in de Molenstraat. Wordt doorgegeven naar Fluvius.
- Uitmaken gracht. De technische dienst laat weten dat dit reeds in de werkplanning
opgenomen is.
21. a) Mail d.d. 19.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/556).
Betreft: Landelijke wegen 2019-2020.
Melding:
- Bevestiging vergadering van woensdag 26.02.2020 om 9u op het gemeentehuis van
Lendelede voor plaatsbezoek van de 1ste fase.
- De werken van De Watergroep starten in de Harelbeeksestraat op 23.03.2020
- Bevel van aanvang wordt gegeven aan de aannemer op 20.04.2020.
- Infovergadering op 09.03.2020 om 19u in de raadzaal voor de Harelbekestraat
b) Schrijven d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/562).
Betreft: Werken Harelbeeksestraat starten op 02.03.2020.
22. Mail d.d. 21.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/591).
Betreft: aanleg gasleidingen Heirweg.
Deze vraag werd doorgegeven aan Fluvius die het op hun beurt aan de
verantwoordelijken bezorgd hebben. (onze ref. 2020/616).
23. Schrijven d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/621).
Betreft: aanpassing landelijke wegen 2019-2020. Harelbeeksestraat.
Goedgekeurd.

FINANCIEN:
24. Schrijven d.d. 11.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/606).
Betreft: vraag financiële steun voor ALS patiënten.
De gemeente geeft 125 euro per jaar aan deze liga.
Meegedeeld.
25. Mail d.d. 25.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/623).
Betreft: toekenning subsidie veilige schoolomgevingen.
Het bedrag wordt in 2 schijven uitbetaald.
Meegedeeld.
26. Schrijven d.d. 26.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/642).
Betreft: Aanbesteding dossier Mijn Huis in De Vierschaar.
Er zal geantwoord worden dat hiervoor door de gemeente geen vergoeding wordt
aangerekend. Enkel eventuele schade moet hersteld worden. Wel dient de organisatie
van de werf zo veel mogelijk op eigen terrein te gebeuren en dient er bij inname van het
openbaar domein een positief advies van de politie bekomen te worden.
27. Schrijven d.d. 25.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/637).
Betreft: Stopzetting aanbod aankoop Energieverbruik Openbare Verlichting &
Gebouwen.
Meegedeeld.
PATRIMONIUM:
28. Mail [***], dd. 24.02.20, betreffende offerte snelheidsborden. (Ref.I_2020_0614)
Goedgekeurd om dit aan te kopen voor het kruispunt van de Heulsestraat met de
Langemuntelaan.
JEUGD:
29. Schrijven d.d. 25.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/629).
Betreft: Speelpleinwerking: zomerwerking.
Deze vraag wordt voor verder gevolg doorgestuurd naar de politie.
30. Schrijven d.d. 25.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/630).
Betreft: Speelpleinwerking: zomerwerking van 01.07.2020 tem 17.07.2020 en van
10.08.2020 tem 28.08.2020:
a) Aanpassing vergoedingen monitoren;
b) Voorstel tot behoud deelnameprijzen voor de kinderen.
Goedgekeurd
31. Mail d.d. 25.02.2020 van Speelplein.net via [***] (onze ref. 2020/634).
Betreft: Vraag tot deelname met ons speelplein aan de campagne ‘Speelplein – iets voor
jou !
Er wordt hiervoor advies gevraagd aan de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.
GEMEENTERAAD:
32. Mail d.d. 21.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/573).
Betreft: European Disability Card – positief advies van het adviesorgaan cultuur.
Daar de verschillende adviesorganen een positief advies afgeleverd hebben, kan dit
voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2020.

ALGEMEEN:
33. Mail d.d. 24.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/600).
Betreft: Actie ‘Meer vrouw op straat’ van Canvas.
In de gemeenteraad van 20.02.2020 is beslist om de nieuwe trage weg tussen de
Oudstrijderslaan en de Kard. Cardijnlaan de naam “Rachel Naertpad” toe te kennen
naar het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in onze gemeente.
34. Mail d.d. 23.02.2020 van de [***] (onze ref. 2020/612).
Betreft: de toekomst van het motorhometoerisme in steden en gemeenten.
Meegedeeld.
35. Mail d.d. 24.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/641).
Betreft: Voorbereiding bezoek Deputatie.
Dit wordt voorbereid op dinsdag 3 maart vanaf 13u.30.
36. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 349 tot nr. 350 goedgekeurd.
37. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 28 tot nr. 36 goedgekeurd.
38. De bestelbons van 2020 worden van nr. 178 tot nr. 213 goedgekeurd.
39. Het proces-verbaal d.d. 19.02.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

