BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE
IN DIGITALE VERGADERING VAN 25 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 het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 24.03.2020 tot uitvoering
van artikel 5 van het decreet van 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning.
Meegedeeld.
2.

Kennisname van het lokale atrium voor lokale mandatarissen voor Ruimtelijke Ordening,
milieu en klimaat op donderdag 17.09.2020 in Roeselare.
Meegedeeld.

3. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager.
aanvrager
Aard goed
ligging
Era Becue
Woning + garage
Kortrijksestraat 54
Het stedenbouwkundige uittreksel wordt afgeleverd.

eigenaar
[***]

4.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4479 van de heer en mevrouw
[***] tot het regulariseren van de uitbreiding van een woning / vijver + verhogen van dak
berging en garage, gelegen in Lendelede, Sneppestraat 6 , sectie A 288 L. RUP 2.1
Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

5.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4482 van mevrouw [***] tot het rooien van
twee populieren, gelegen in Lendelede, Meikapelstraat 57, sectie B 0565 V.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4484 van de heer [***] tot het aanleggen van
een tweede oprit (regularisatie), gelegen in Lendelede, Beukenlaan 4, sectie B 520B.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4480 van de heer [***] tot het plaatsen van een
veranda, gelegen in Lendelede, Vlaschaardstraat 21, sectie B 432 P2. BPA 11 ’t
Zaagske d.d. 11.10.1988.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

MILIEU:
8.

Rapportage MINA-taken door doelgroepswerknemers werkjaar 2019.
Het College van Burgmeester en Schepenen gaat akkoord met de rapportage zoals
deze opgemaakt werd door de milieuambtenaar.

FINANCIEN:
9.

Mail d.d. 23.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/902).
Betreft: offerte SOV Lendelede – voetbalveld 1.
Er wordt hierover overleg gepleegd onze relatiebeheerder bij Fluvius.

CORONA COMMUNICATIE:
10. Mail d.d. 24.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/903).
Betreft: verzoek om knappe en creatieve initiatieven door lokale besturen om onze
bedrijven en burgers te steunen tijdens de coronacrisis.
Er wordt een antwoord hierop voorbereid.
11. Mail d.d. 24.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/904).
Betreft: coronacrisis – tijdelijke werklozen krijgen 1 maand energie- en waterfactuur
vergoed door de Vlaamse overheid.
Meegedeeld
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
12. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van dhr. [***] tot het uitbreiden van de bestaande grondconcessie d.d.
16.03.2011 op naam van [***] op de gemeentelijke begraafplaats Centrum voor de
bijzetting van de urne van [***]. De concessie is nog geldig tot 16.03.2041.
RUIMTELIJKE ORDENING:
13. Schrijven d.d. 10.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/868).
Betreft: navraag nieuwe samenstelling GECORO.
Er wordt hierop geantwoord.
CULTUUR:
14. Mail d.d. 22.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/901).
Betreft: 150 jaar Sente – knooppuntenwandeling.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om hiervoor € 150 te
voorzien.
OPENBARE WERKEN:
15. Mail d.d. 19.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/876).
Betreft: vergunningsaanvraag Kuurnsestraat – Heulsestraat voor het aanleggen /
ondergronds brengen van het kabeltelevisienet.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
Er wordt hiervoor een overlegvergadering voorzien op woensdag 28 april 2020.
16. Diverse mails van [***] d.d. 16.03.2020 – 19.03.2020 (onze ref. 2020/878).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, Wilgenlaan en Pastoor De Beirstraat.
Er wordt gevraagd om de kostprijs te halveren daar er op het oorspronkelijke ontwerp
onvoldoende rekening werd gehouden met de opritten.

17. Mail d.d. 23.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/898).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, Beukenlaan, Wilgenlaan en Pastoor De
Beirstraat – update Corona.
Beoogde aanvangsdatum zal niet kunnen aangehouden worden.
Dit wordt gecommuniceerd via website en facebook.
MILIEU:
18. Schrijven d.d. 20.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/913).
Betreft: Melding van inbreuken op de natuur door de bewoner van de eigendom,
gelegen in de Kwadestraat 11.
Dit schrijven werd voor verder gevolg doorgegeven aan de politie.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
19. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit
(dossiernummer 4481) van [***], Gentsestraat 3, 8860 Lendelede. De melding omvat
een ondergrondse propaangastank van 2.400 liter - Rubrieken Vlarem: 17.1.2.2.1° De
vergunning wordt verleend (aktename).
Evenementen
20. Aanvraag Mail [***], dd. 19.03.20, betreffende aanvraag Grote Prijs Filou op 17.05.20
(Ref.I-2020-0873)
Dit evenement werd reeds doorgegeven aan [***].
FINANCIEN:
21. Mail d.d. 24.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/905).
Betreft: Canva pro.
Goedgekeurd.
Schepen Bernard Fonteyne verlaat definitief de zitting.
WONEN:
22. Mail d.d. 18.03.2020 van [***], (Ref.I_2020_0866)
Betreft: crisiswoningen en subsidieoproep klimaatprojecten provincie.
Meegedeeld.
23. Uit te betalen premies voor de maand maart:
a. Premie rookmelders: 14 aanvragen voor een bedrag van 665,88 euro
b. Premie voor inbraakpreventie: 2 aanvragen voor een bedrag van 500,00 euro
c. Premie kleine landschapselementen: 1 aanvraag voor een bedrag van 67,50 euro
d. Premie voor de installatie van veilig warmwatertoestel: 1 aanvraag, premie
geweigerd want kadastraal inkomen is te hoog.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
24. Mail d.d. 18.03.2020 en aangetekend schrijven d.d. 18.03.2020 van [***] (onze ref.
2020/865).
Betreft: Algemene vergadering d.d. 27.05.2020.
Dit punt wordt op de agenda van de gemeenteraad in zitting d.d. 30.04.2020 geplaatst.

25. Mail d.d. 23.03.2020 van de algemeen directeur aan de raadsleden. (onze
ref.U2020/538).
Overzicht genomen maatregelen door de gemeentelijke crisiscel.
ALGEMEEN:
26. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 57. tot nr. 59.goedgekeurd.
27. De bestelbons van 2020 worden van nr. 320 tot nr 337 goedgekeurd.
28. Het proces-verbaal d.d. 18.03.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

