BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 11 MAART 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 nota van het omgevingsloket met betrekking tot de mogelijke
herlokalisatie van [***] naar de Izegemsestraat 112.

2.

Kennisname van de nota van het omgevingsloket met betrekking tot de herbestemming
van de gronden van de bedrijfssite [***] aan de Heulsestraat.

3.

Kennisname van het verslag van het omgevingsloket met naar aanleiding van de
vergadering met [***] in het kader van een mogelijke uitbreiding van de winkel, gelegen
Ingelmunstersestraat 21.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de aanvrager.
aanvrager
Aard goed
Ligging
eigenaar
Era Becue
appartement
Winkelsestraat 76A
[***]
Immo Lys
appartement
Nieuwstraat 4B/21
[***]
Maertens-Willems appartement
Vijverzicht 4
[***]
Callens
woning
Steuren Ambacht 14 [***]
Laga
appartement
Vijverzicht 2/2
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

5.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door notarissen [***], tot de
verdeling van een onroerend goed gelegen in Lendelede, Steuren Ambacht 14/16,
sectie C 131x.
Beslist geen opmerkingen te formuleren.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4471 van de heer [***] tot het verbouwen van
bestaande woning, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 95, sectie B 228Y2.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4461 van de heer en mevrouw [***] tot het
renoveren en uitbreiden van een landelijke woning en bouwen van een garage, gelegen
in Lendelede, Bauwelarestraat 5, sectie B 300K.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8.

Kennisname van de aanvraag tot stedenbouwkundig attest op naam van de heer en
mevrouw [***] tot het bouwen van een carport met berging gelegen in Lendelede,
Rozebeeksestraat 12, sectie C290T. BPA 3 Stationsstraat d.d. 18.12.2001.
Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd en heeft een geldigheidstermijn van 2
jaar.

9.

Chemin 21 Sint-Antoniusstraat Lendelede en Sint-Katharinastraat Ledegem.- Opmeting
perceel.
Na overleg met de gemeente Ledegem wordt een gezamenlijk schrijven gericht naar de
verschillende betrokkenen met de vermelding dat er opdracht wordt gegeven aan een
landmeter om hiervan een opmetingsplan te maken.
OVERIGE PUNTEN:

PERSONEEL:
10. Rekenhof – Online aangifte mandatenlijsten en vermogensaangifte (onze ref. I2020-0788 en I-2020-0789)
a) Informatieverstrekker (gemeente)
De informatieverstrekker van de gemeente wordt opnieuw gevraagd om de
mandatenlijst in te dienen via de web-toepassing Regimand en dit uiterlijk tegen
15.04.2020. Dit betreft het aangiftejaar 2020 voor de uitgevoerde mandaten tijdens
2019.
b) Aangifteplichtige (mandataris)
Aangezien het mandaat van de heer [***] eindigde op 04.01.2019 moet er geen
mandatenlijst meer ingediend worden, maar wel nog een vermogensaangifte op datum
van 31.12.2019.
BEVOLKING:
11. Schrijven d.d. 10.03.2020 van de dienst bevolking.
Betreft: Ambtshalve schrapping van [***] te Lendelede.
Goedgekeurd.
BEGRAAFPLAATSEN:
12. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van dhr. [***] tot het bekomen van een vergunning op het uniform urnenveld
op de gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar om te dienen
als begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.
13. 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.
14. Begraafplaats Centrum:
Onderstaande grafzerken op het kerkhof van Lendelede Centrum mogen verwijderd
worden vanaf 01.01.2020.
De familie wil of de concessie niet meer hernieuwen of geen herstellingswerken meer
uitvoeren en hebben een opzegverklaring ondertekend.
- [***]. Einddatum concessie 06.04.2018.
- [***]. Einddatum concessie 04.03.2019.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
15. Mail d.d.04.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/728).
Betreft: organisatie basisopleiding signaalgever.
Meegedeeld.

16. Mail d.d.09.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/762).
Betreft: vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de speelpleinwerking te
Lendelede vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 17 juli 2020 en vanaf maandag
10 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 en dit telkens vanaf 7 uur tot 17u30.
Goedgekeurd.
17. Mail d.d.05.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/750).
Betreft: Organisatie van loopwedstrijd tgv Bosmolens Ommegang op vrijdag 24 juli 2020.
Deze mail werd doorgegeven aan de politie.
18. Mail d.d.05.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/749).
Betreft: klacht naar de Gezinsbond ivm de rommelmarkt op zondag 7 juni 2020 in de
Kasteelstraat met de vraag van de organisatoren om hierop te antwoorden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft dit besproken maar kan geen gevolg
geven aan deze klacht.
19. Mail d.d.08.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/766).
Betreft: Aanvraag bewegwijzering naar schoonheidsinstituut [***].
Dit wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke voor patrimonium.
20. Schrijven d.d. 09.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/774).
Betreft: Viering Rerum Novarum op zaterdag 9 mei 2020.
Vragen:
- Verkeersvrij houden van parking Lindelei, pleintje bij de bejaardenwoningen in Hoog
Einde. Er staat een nadar ter beschikking om de toegang af te sluiten + de bewoners
van het pleintje dienen te worden verwittigd dat het pleintje wordt afgesloten.
- Gebruik afsluitingen van de gemeente.
- Het parcours wordt nog verder geregeld.
- Gemeentelijke subsidie goedgekeurd voor een bedrag van € 250.
Goedgekeurd.
21. Mail d.d. 05.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/735).
Betreft: Finales minivoetbal competitie op donderdag 30 april 2020 vanaf 19u.
- 21u30: prijsuitreiking (vraag om hierbij aanwezig te zijn).
- 4 parkeerplaatsen bij de cafetaria van de sporthal vrij te houden.
- Vraag om verkeersborden te krijgen.
Goedgekeurd.
EVENEMENTEN:
22. Mail [***], dd. 09.03.2020, betreffende evenementenfiche Eetfestijn 2020 (Ref.I_2020_0772)
Het eetfestijn gaat door op zondag 19.04.20 in de Lindelei. De chiro vraagt parkeerverbod
op de parking van de zaal op deze dag. Zij wensen vooraf een publiciteitsbord te plaatsen
aan het Dorpsplein. Daarnaast ook 3 dranghekkens en 20 biertafels.
Goedgekeurd.
23. Mail [***], dd. 09.03.2020, betreffende aanvraag kar biertafels op 19.04.20 (Ref.I_2020_0783)
Goedgekeurd .
24. Mail [***], dd. 09.03.2020, betreffende aanvraag 80 m² podium en voor 450 meter nadars
al dan niet bij omliggende gemeenten voor de cross begin juli 2020. (Ref.I_2020_0759U_2020_0437).
Vraag van de KLJ om 80m² podium en voor 450 m nadars te verkrijgen voor hun cross
begin juli 2020 werd beantwoord met de melding dat er 12 podiumelementen kunnen
geleend worden bij de gemeente.

Inzake de nadars hebben zij reeds het maximum aantal aangevraagd. Indien meer
nadars nodig, zullen deze aangevraagd worden bij andere gemeenten. Dit wordt eerst
besproken in het veiligheidsoverleg hieromtrent.
25. Mail [***] aan sportdienst Lendelede, dd. 04.03.2020, aanvraag gebruik balken voor
petanquetornooi op 14.05.20 voor de West- Vlaamse Seniorensportdag te Izegem.
(Ref.I_2020_0782)
Goedgekeurd.
FEESTELIJKHEDEN:
26. Mail d.d. 06.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/765).
Betreft: Aanvraag plaatsing promoborden voor de fuif Shockwave op 25 april 2020.
Goedgekeurd mits de publiciteitsborden daags na de activiteit te verwijderen.
27. Mail d.d. 05.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/748).
a) Betreft: 150 jaar Sente ‘al anderhalve eeuw voor U en van U’.
Meegedeeld.
b) Mail d.d. 10.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/787).
De gegevens van de website en de journalist worden doorgegeven.
c) Betreft: Banner 150 jaar Sente.
Aan de hand van het standpunt van Kuurne en Kortrijk wordt er geantwoord door de
omgevingsambtenaar, dienst stedenbouw.
ONDERWIJS:
28. Schrijven d.d. 28.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/702).
Betreft: Invoeren Schoolstraat.
Vraag om rond de tafel te zitten om dit verder uit te werken.
Het College keurt de voorgelegde gemotiveerde ontwerp-tekst goed waarbij wordt
uitgelegd waarom tot op heden de invoering van een schoolstraat nog niet werd
goedgekeurd. Dit schrijven wordt zowel aan de Voorzitter van de Ouderraad als aan de
directie van de school bezorgd.
CULTUUR:
29. Mail d.d.06.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/776).
Betreft: Projectsubsidies erfgoed Zuidwest.
De volgende deadline voor het aanvragen van subsidies is 1 april 2020.
Dit wordt doorgegeven aan de cultuurfunctionaris en de bibliothecaris om dit te bekijken
en door te geven aan de verschillende verenigingen.
BIBLIOTHEEK:
30. Mail d.d.06.03.2020 van de [***] (onze ref. 2020/754).
Betreft: aankoop nieuwe kopiemachine bibliotheek.
Goedgekeurd om de kleur kopiemachine RICOH IM C2000 aan te kopen bij Burex.
LOKALE ECONOMIE:
31. Mail d.d.10.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/808).
Betreft: Oproep infosessies 2020.
Deze vraag wordt doorgestuurd naar de voorzitter van Unizo Lendelede en [***] met de
vraag of Unizo Lendelede geïnteresseerd is om hieromtrent samen te werken.

OPENBARE WERKEN:
32. Diverse mails van [***]
Betreft: aanleg gasleidingen Heirweg.
Mail d.d. 21.02.2020 (onze ref. 2020/591): Vraag om n.a.v. deze werken ook de
Doornmolenweg te voorzien van gasleiding.
Mail d.d. 05.03.2020 (onze ref. 2020/743): Volgens de mail die ze ontvangen hebben
van Fluvius zouden zij zelf moeten instaan voor de kosten, zijnde 18.711 euro + BTW +
bijkomende kosten.
Mail d.d. 10.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/795).
Vraag wat de gemeente kan doen om de huizen in hun straat te helpen bij de aansluiting
op het gasnet?
Als gemeente betreuren wij het feit dat dit zeer kostelijk is maar zijn wij gebonden aan de
voorschriften en interne reglementen van Fluvius en daarom volgen wij ook hun
standpunt daarin.
33. Schrijven d.d. 03.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/733).
Betreft: melding start van werken.
De werken starten op 27.04.2020 in de Kuurnsestraat.
Er wordt gevraagd om hieromtrent een overlegvergadering te voorzien.
34. Aankoop kleine tweedehandstractor en overname oude Ford tractor
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
10 maart 2020.
De opdracht “Aankoop kleine tweedehands tractor en overname oude Ford tractor”
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Luyckx Jose, Roeselaarsestraat 4A te 8880 Ledegem,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 29.500,00 excl. Btw.
35. Mail d.d. 11.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/806).
Betreft: Aanvraag algemene toelating voor dringende telecommunicatiewerken door
Proximus.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
MILIEU:
36. BRIEFWISSELING
a) Mail [***], d.d. 08.03.2020, betreffende herdenkingsmoment [***] (ref. I_2020_0790)
dat in nauw overleg met zijn vrouw georganiseerd wordt.
b) Mail [***], d.d. 06.03.2020, betreffende Depodog bestelling (ref. I_2020_0791).
Goedgekeurd.
c) Mail [***], d.d. 05.03.2020, betreffende aanvraag kleiduifschieting Loosvelt (ref.
I_2020_0792). De kleiduifschieting is niet vergunningsplichtig.
Het college keurt het antwoord van de milieuambtenaar goed.
d) Mail IVIO, directeur [***], d.d. 09.03.2020, betreffende afvalophaling (ref.
I_2020_0793). We ondervinden de laatste tijd heel wat problemen rond de
afvalophaling. IVIO kan de track&trace van de ophaalwagens nagaan. Het blijkt dat
heel wat mensen hun afval te laat buiten zetten.

Donderdagavond zal hierover dan ook gecommuniceerd worden via de sociale
media. Als de problemen blijven aanhouden kan dit ook nog eens gepubliceerd
worden in ’t Gazetje.
Goedgekeurd.
JEUGD:
37. Schrijven d.d. 10.03.2020 van de [***] (onze ref. 2020/797).
Betreft: Speelpleinwerking.
Vraag om een wijk-werker te mogen inschakelen op speelplein Jakkedoe.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
38. Offertes raamreinigingen gemeentelijke gebouwen vanaf 3de kwartaal 2020 tot en met
3de kwartaal 2023.
De verantwoordelijke van het patrimonium stelt voor om een bestelbon op te maken voor
het reinigen van de ramen van het gemeentelijk patrimonium voor Schoonmaak Bean,
Sint Sebastiaanlaan 19 te 8870 Izegem en dit voor de periode van 01.08.2020 tot
01.08.2023. Deze bestelbon bedraagt 877,25 euro incl. 21% BTW per reinigingsbeurt.
Goedgekeurd.
WONEN :
39. Mail [***] dd. 06.03.20, betreffende Rapportering werkjaar 9 en verslag stuurgroep
2020_01 (Ref.I_2020_0781),
Hiervan wordt kennis genomen in het college en dit dient goedgekeurd te worden in de
gemeenteraad. Hiervoor wordt nog een ontwerpbeslissing opgemaakt.
GEMEENTERAAD:
40. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 26 maart
2020 te willen plaatsen:
MANDATARISSEN:
1. Aannemen van de deontologische code voor de gemeenteraad.
OPENBARE VEILIGHEID:
2. Wijzigen van de algemene politieverordening.
3. Goedkeuren van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en
de gemeente Lendelede betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
KERKFABRIEKEN:
4. Kerkfabriek St. Blasius : Advies Jaarrekening 2019.
5. Kerkfabriek St. Katharina : Advies Jaarrekening 2019.
FINANCIEN:
6. Goedkeuren van het voorstel om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als
opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor
“Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en
provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326).
PATRIMONIUM:
7. Goedkeuren van de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen tussen de
gemeente en Fluvius West.
8. Voorlopig vaststellen van het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing van voetweg
nr. 26.

SOCIALE ZAKEN:
9. Registreren van gemeente en OCMW als partner van de European Disability Card.
ALGEMEEN:
10. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 20.02.2020.
11. Mondelinge vragen en mededelingen.
ALGEMEEN:
41. De mandatenlijst van 2019 met nr. 351 wordt goedgekeurd.
42. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 45. tot nr. 51 goedgekeurd.
43. De bestelbons van 2020 worden van nr. 239 tot nr. 296. goedgekeurd.
44. Het proces-verbaal d.d. 04.03.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

