BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE
IN DIGITALE ZITTING VAN 08 APRIL 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 mail d.d. 12.03.2020 van de heer [***] naar aanleiding van de
inplanning van de herasfaltering van de Harelbeeksestraat / Veldbosstraat versus de
geplande verbouwingen aan de woning.
Hun bezorgdheid wordt meegenomen naar het studiebureau toe die hiervoor dient te
informeren bij de Watergroep.
2.

Kennisname van de brief d.d. 30.03.2020 van de [***]met betrekking tot aanbod op maat
met betrekking tot (inter)gemeentelijke omgevingshandhaving voor stedenbouw en
milieu.
Er wordt hiervoor een voorstel opgemaakt door de dienst grondgebiedzaken.

3. Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de aanvragers
aanvrager
Aard goed
ligging
[***]
woning
Stationsstraat 26
[***]
woning
Izegemsestraat 112
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

eigenaar
[***]
[***]

4.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4487 van de heer [***]tot het
verhogen van een deelmuur, gelegen in Lendelede, Heulsestraat 150, sectie D430g.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

5.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4483 van de heer en mevrouw [***] tot het
verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen in Lendelede, Em. Neirynckstraat 35,
sectie C 350Y. RUP 8.1 Stationsstraat d.d. 28.02.2013
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6.

Aktename van de melding 2020/4488 van [***] tot het wijzigen van een dakbedekking:
verandadak wordt plat dak, gelegen in Lendelede, ’t Zaagske 11, sectie B 205R.
De werken kunnen worden uitgevoerd zoals voorgesteld..

7.

Beslist het attest artikel 4.2.16 af te geven aan [***], gelet op de vergunning afgegeven
op 17.05.2017 voor het verkavelen van een perceel in 2 loten, gelegen in Lendelede,
Winkelsestraat 118/120, sectie B, nummers 107e, 108k, 109c en gelet op de schriftelijke
melding van Fluvius d.d. 19.03.2020 waaruit blijkt dat de gevraagde tussenkomsten voor
het uitbreiden of aanpassen van de nutsleidingen in dit project werden vereffend.

MILIEU:

8. Mail [***], d.d. 29.03.2020, betreffende prijsopgave opdracht nr. 2020/288 (ref.
I_2020_1045) Op dinsdag 10 maart heeft de gemeente een prijsvraag gedaan (3
bedrijven) voor het maaien met opzuiging en verwerking van bermen en grachten. Er is
uiteindelijk 1 offerte ingediend, door [***]. Voor het maaien met opzuiging en verwerking
van het maaisel van in totaal 25.746 meter vraagt [***] € 14.021,12 incl. BTW. Dat is
voor het maaien van de Beiaardstraat, Kortrijksestraat en Kuurnsestraat (meerdere
snedes: 3 snedes indien gracht, 1 snede indien berm).
Kan het CBS hiermee akkoord gaan?
Goedgekeurd voor het bedrag van 0,45 €/lopende meter (exclusief BTW) en een totaal
van 14.021,12 € incl. BTW.

9. Nestkastjes: De technische dienst heeft nu heel wat nestkast-bouwpakketjes gemaakt.
De kans is groot dat de leerlingen die niet meer zullen komen maken dit jaar. Mogen die
alsnog onder de leerlingen van het 4 de leerjaar verdeeld worden (via school) of sparen
we de bouwpakketten voor een volgende editie ?
Er wordt voorgesteld dat de school navraagt wie er een pakketje wilt en dat dit dan
verdeeld wordt van zodra mogelijk.
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
10. Volgende grafzerken op het kerkhof van Lendelede Centrum mogen verwijderd worden
vanaf 01.01.2020.
Naam
einddatum concessie
- [***]
20.12.2018
- [***]
06.09.2018
- [***]
02.12.2019
- [***]
31.07.2018
- [***]
01.02.2018
PERSONEEL:
11. Arbeidsongevallen (onze ref I-2020-0975)
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, maar met
restletsel, overkomen aan mevrouw [***] op 08.10.2019.
Genezingsattest ingediend op 30.03.2020.
Goedgekeurd.
EVENEMENTEN:
12. Mail De Talententuin- [***], dd. 01.04.20 ( Onze ref.I_2020_0997).
Betreft: Spijk en Slijk op 29.05.20
Spijk en Slijk gaat door op 29.05.20. School vraagt een kar met 100 nadars voor deze
dag.
Goedgekeurd.
13. Mail Koninklijke veloclub Lendelede- [***], dd. 04.04.20 (Onze ref.I_2020_1028)
Betreft: annulatie Wielerwedstrijden op 01.05.20 en 17.05.20
Ten gevolge van de coronacrisis worden de wielerwedstrijden op 01.05.20 en 17.05.20
geannuleerd.

OPENBARE WERKEN:
14. Mail [***] dd. 08.04.2020 (onze ref. 2020/1069).
Betreft: Uitwerking plannen betonvloer & wanden.
De diverse praktische vragen worden beantwoord ism de dienst grondgebiedzaken en
de schepen van openbare werken.
15. Mails d.d. 07.04.2020 van [***] – Arcadis (onze ref. 2020/1060 en 1061) en van
Wegenbouw Ivan Vuylsteke nv (onze ref. 2020/1064).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, Beukenlaan, Wilgenlaan en Pastoor de
Beirstraat.
Volgende technische fiches werden positief geadviseerd:
- Nr. 3 fietsoverkapping
- Nr. 4 zitbanken
- Nr.5 Almaroma markeringen
- Nr.6 Markeringen 2
- Nr.7 Almaroma markeringen geel – variant oranje.
De fiches worden goedgekeurd maar voor technische fiche nr.2 fietsbeugels wordt de
voorwaarde van het studiebureau overgenomen (voorleggen attest dat deze beugels
voor 100 % voldoen aan het bestek).
-

Nr.14 Degetec_3 Mpa zandcement – zeezand
Nr.15 Degetec_3 Mpa zandcement – betongranulaten
Nr.16 Degetec_4Mpa zandcement – betongranulaten
Nr.17 Degetec_steenslag type IIA
Nr.18 Degetec_12Mpa
Nr.19 Degetec_steenslag IA
Nr. 21 Almaroma wegenverf

Zijn ok voor Arcadis.
Deze fiches worden goedgekeurd.
Dit wordt doorgegeven aan de aannemer.
16. Mail d.d. 27.02.2020 van Vergunningen A11 (onze ref. 2020/650).
Betreft: Vraag voor algemene toelating voor telecommunicatiewerken door Proximus in
de Stationsstraat.
Volgens de politie betreft dit een loutere aanvraag aan de gemeente om de werken uit te
voeren zonder aanvraag tot signalisatiemachtiging.
Goedgekeurd op voorwaarde dat voor het dwarsen van de Julien Ottevaerelaan een
gestuurde boring wordt gebruikt en dat er een positief advies wordt bekomen van de
politie voor het signalisatieplan. Hiertoe dienen de plannen met bijhorend
signalisatieplan naar [***] doorgestuurd te worden.
17. Mail d.d. 02.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1006).
Betreft: Bevestiging opdracht ontstopping.
De ontstopping van de openbare riolering dient te gebeuren in de Sneppestraat thv
huisnummer 19.
Dit wordt verder opgevolgd door de Schepen van Openbare Werken.
18. Mail d.d. 02.04.2020 van [***] – Scholengroep Mandel en Leie (onze ref. 2020/1005).
Betreft: werken in uitvoer door Fluvius rond en op domein CLW – Pastoor De Beirstraat.
Gezien zij niet op de hoogte waren, vragen ze nu de info en timing die op het
infomoment aan de buren bezorgd werd.
In bijlage het antwoord van Fluvius.

19. a) Mail d.d. 07.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1062).
Betreft: aanvraag gracht uitmaken in de Roterijstraat.
b) Mail d.d. 08.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1063).
Betreft: Melding kapot putdeksel aan dezelfde gracht.
Beide mails werden voor verder gevolg doorgegeven aan de technische dienst.
BIBLIOTHEEK:
20. Schrijven d.d. 27.03.2020 van Cultuurconnect – Brussel (onze ref. 2020/1052).
Betreft: aanpassingen overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van
Cultuurconnect vzw.
Dit wordt nagelezen door de algemeen directeur.
21. Mail d.d. 06.04.2020 van de bibliothecaris (onze ref. 2020/1039).
Betreft: Verkoop afgevoerde tijdschriften en jeugdboeken bibliotheek.
Dit zou doorgaan op 19 en 20 juni 2020
Goedgekeurd op voorwaarde dat dit mogelijk is tegen deze data.
CULTUUR:
22. Mail d.d. 08.04.2020 van [***] – Stad Kortrijk (onze ref. 2020/1065).
Betreft: Wandeling 150 jaar Sente.
Voorstel om QR-wandknooppunten te voorzien.
Voorstel om het standpunt van Kortrijk bij te treden: de bordjes moeten zo veel als
mogelijk aan bestaande palen opgehangen worden. Van de overige moet gekeken
worden of ze al dan niet mogen geplaatst worden (afhankelijk van onderliggende
nutsleidingen).
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met om het standpunt van
Kortrijk bij te treden.
MILIEU:
23. BRIEFWISSELING
a) Mail Provincie West-Vlaanderen, dienst MiNaWa, d.d. 01.04.2020, betreffende info
provinciale groepsaankoop herbruikbare bekers (ref. I_2020_1043).
Vorig jaar besliste het CBS om deel te nemen aan de provinciale groepsaankoop
herbruikbare bekers, dit voor een oplage van 750 bekers. De prijzen van de
groepsaankoop is nu gekend: € 0,3905/beker (btw en druk logo incl). Daarnaast koos
de gemeente ook voor opbergbakken, maar de provincie heeft nog niet kunnen
uittesten hoeveel bekers er exact in een bak kunnen. Later krijgen we daar meer
informatie over. Kostprijs bak: € 10,42 incl.(maximum 6 stuks nodig) Is het CBS
akkoord om verder te gaan met de groepsaankoop herbruikbare bekers?
Goedgekeurd.
b) Mail [***], d.d. 19.03.2020, betreffende rioleringsplan loods Spoelewielenlaan –
grondverzet (ref. I_2020_1044).
Voor de geplande werkzaamheden aan de gemeentelijke loods moet er heel wat grond
afgegraven “en verzet” worden. Volgens architect [***] is er dan ook nood aan een
technisch verslag van de grond. Dat technisch verslag maakt deel uit van de prijsvraag
zodat aannemers weten wat hen te doen staat met de afgegraven grond. De opmaak
van een technisch verslag moet gebeuren door een bodemsaneringsdeskundige.
Wie moet dit verder opvolgen en welke firma moet dit uitvoeren? Moet hiervoor een
prijsvraag gebeuren?
[***] dient hiervoor prijs te vragen aan [***].

c) Mail EFIN, d.d. 02.04.2020, betreffende initiatief EFIN solar voor gemeenten (ref.
I_2020_1046).
EFIN is blij met de positieve reacties en in blijde verwachting van de
verbruiksgegevens van de verschillende gebouwen. De algemeen directeur heeft de
verbruiksgegevens van de sporthal opgevraagd en reeds aan EFIN te bezorgd.
d) Mail BOSplus, d.d. 20.03.2020, betreffende Wonderwoudje update (ref. I_2020_1047).
Eind februari was er de startvergadering voor het project Wonderwoudje. Daarin is
afgesproken dat we leerlingen van de lagere school en de middelbare school wensen
te bevragen rond hoe het Wonderwoudje er moet uitzien. Maar door de coronacrisis is
dit stilgevallen, net zoals een mogelijke bevraging op de buitenspeeldag. Uiteindelijk
ligt het volledige project eventjes stil tot we weer verder kunnen. Daarnaast is er
afgesproken om een plan uit te werken voor het volledige perceel. Naargelang het plan
(en de kostprijs) zal achteraf bepaald worden hoeveel zal gerealiseerd worden binnen
de projectsubsidie en hoeveel de gemeente wenst op te leggen om meer te kunnen
realiseren. Dit project kost de gemeente € 4.840 incl. BTW, de provincie betaald het
resterende gedeelte van € 4.000. De gemeente heeft een ruimer budget voorzien.
BOSplus heeft een contract opgesteld voor dit project, kan dit getekend worden door
het bestuur?
Goedgekeurd.
e) Mail Provincie West-Vlaanderen, dienst MiNaWa, d.d. 24.03.2020, betreffende
voorstel overeenkomst voor gemeenten met de provincie voor uitwisseling van kennis
en dienstverlening inzake milieu (ref. I_2020_1048).
De overeenkomst is gratis, het is pas als je gaat beroep doen op die diensten dat er
moet betaald worden. Voor handhaving kan dit wel interessant zijn. In OostVlaanderen bijvoorbeeld hebben ze een provinciaal labo (Provinciaal Centrum voor
Milieuonderzoek) waar er testen kunnen gedaan worden, of begeleiding bij
geluidshinder en dergelijke. Er zit daar ook heel wat kennis. Bij ondertekening kunnen
we vlot hierop beroepen, mocht dat nodig zijn uiteraard. Op die dienstverlening
beroep doet kost uiteraard geld (tenzij het een eenvoudige vraag of
ondersteuning betreft). De prijs van de ondersteuning is afhankelijk van de
loonkosten, verplaatsingen, materiaal, … . Enkel de werkelijke kosten worden
aangerekend. Afspraken rond kosten worden gemaakt indien de gemeente een
effectieve vraag heeft. Kan het CBS akkoord gaan met deze overeenkomst en dit
dossier voorleggen op de gemeenteraad ter ondertekening?
Dit dossier zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting
van 28 mei 2020.
f) Mail IVIO, d.d. 02.04.2020, betreffende maatregelen heropening recyclageparken 7
april 2020 (ref. I_2020_1049) Op dinsdag 7 april ging het recyclagepark terug open.
Er zijn door IVIO bepaalde maatregelen voorzien. Er is afgesproken met de
politiezone dat er regelmatig politiecontrole zal zijn en de gemeente voorziet in de
eerste week personeel om toezicht (op straat) te houden.
g) Mail d.d. 08.04.2020 van IVIO (onze ref. 2020/1068).
Eerste feedback heropening recyclageparken 7 april 2020 met een overzicht van het
aantal bezoekers.
h) Mail d.d. 02.04.2020 van [***]
Vraag naar akkoord voor de voorgestelde werkwijze met betrekking tot verlenging
van de groepsaankoop.
Het College kan zich hiermee akkoord verklaren. Tevens wordt hiervoor bij Efin
geïnformeerd.

CORONA COMMUNICATIE:
24. Mail d.d. 03.04.2020 van de burgemeester (onze ref. 2020/1033).
Betreft: ministerieel besluit houdende wijziging van een vroeger ministerieel besluit
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19
te beperken.
25. Mail d.d. 02.04.2020 van de algemeen directeur.
Betreft: gratis aanbod kinderopvang tijdens de paasvakantie.
In bijlage:
- de communicatie van het crisiscentrum rond om kinderopvang.
- de vraag naar Peuterleute om ook hun opvang gratis aan te bieden.
26. Mail d.d. 30.03.2020 van VVSG (onze ref. 2020/1059).
Betreft: Compensaties buitenschoolse kinderopvang.
Vragen werden beantwoord door [***] – Loket Kinderopvang – mail d.d. 07.04.2020
(onze ref. U2020/620).
27. Mail d.d. 04.04.2020 van Provincie West-Vlaanderen (onze ref. 2020/1025).
Betreft: aanvragen woonstverandering en adreswijziging.
Aangepaste richtlijnen als gevolg van corona.
Dit bericht werd doorgegeven naar de dienst bevolking.
28. Mail d.d. 08.04.2020 van ELZ Rits – [***] (onze ref. 2020/1070).
Betreft: Update ELZ RITS én Midden Wvl – Schakelzorgcentrum ‘Ter Deeve’
Meulebeke.
GEMEENTERAAD:
29. Opvolging Kimberly Tanghe als gemeente- en OCMW raadslid.
a) Schrijven d.d.31.03.2020 van Mia Vanderhaeghen en mail d.d. 02.04.2020 van Trots
op Lendlee waarbij Mia Vanderhaeghen als opvolger van Kimberly Tanghe afstand
doet van haar mandaat als gemeenteraadslid.
In bijlage mail d.d. 06.04.2020 van de algemeen directeur verstuurd aan Mia
Vanderhaeghen met de officiële ontvangstmelding hiervan door de voorzitter van de
gemeenteraad.
b) Aanstelling Vicky Devreese als gemeente-en OCMW raadslid (mail en schrijven van
6 en 7.04.2020) als opvolger van Kimberly Tanghe.
Uitnodiging om op de gemeenteraadszitting van donderdag 30 april 2020 om 19u in
GC Den Tap als gemeenteraadslid beëdigd te worden. Er wordt gevraagd om de
nodige stukken in te dienen voor het onderzoek van de geloofsbrieven.
30. Mail d.d. 02.04.2020 van [***]– Woonwijs (onze ref. 2020/1020).
Betreft: verslag stuurgroep Woonwijs 2020 met daarin de goedkeuring van de
jaarrekening en het jaarverslag werkjaar 9.
Deze jaarrekening en bijhorend jaarverslag werkjaar 9 zal ter goedkeuring op de
dagorde van de gemeenteraad d.d. 30.04.2020 en ter kennisgeving op de dagorde van
de OCMW raad d.d. 30.04.2020 geplaatst worden.
31. Mail d.d. 06.04.2020 van de financieel directeur.
Betreft: kerkfabriek Heilige Familie: advies jaarrekening 2019.
Dit punt zal voor advies op de dagorde van de gemeenteraad d.d. 30.04.2020 geplaatst
worden.

32. Mail d.d. 02.04.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/1002).
Betreft: algemene vergadering d.d. 27.05.2020.
Voorstel tot benoeming van de Commissaris.
In bijlage: aangepaste tekst ontwerp gemeenteraadsbesluit.
Dit punt staat op de dagorde van de gemeenteraad d.d. 30.04.2020.
ALGEMEEN:
33. Mail d.d. 01.04.2020 van Rebus Regenbooghuis W-Vl. (onze ref. 2020/994).
Betreft: Vraag om in de periode rond 17 mei 2020 de regenboogvlag te willen uithangen.
Goedgekeurd.
34. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 65. tot nr 75 goedgekeurd.
35. De bestelbons van 2020 worden van nr. 365 tot nr. 382 goedgekeurd.
36. Het proces-verbaal d.d. 01.04.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecastegele C.

Dewaele C.

