BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 24 JUNI 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:
LOKALE ECONOMIE:
1.

Na de vergadering met de Corona Relance Werkgroep van 18.06.2020 werd gevraagd
aan de ambtenaar van economie en de cultuurbeleidscoördinator om de horecabon en
de Lendeleedse kadobon verder uit te werken.
Beide geven een toelichting aan het College van Burgemeester en Schepenen over hun
voorstel van campagne “heerlijk lokaal genieten” bestaande uit volgende stappen:
1ste stap : de horecabon
Het gaat over een JETON ter waarde van 2 € die op zaterdag 4 juli aan de burgers
bedeeld wordt. Er zal een begeleidende folder in de envelop gestopt worden met de
adressen van de horecazaken waar de jeton gebruikt kan worden alsook de folder van
het Sociaal Thuis : LENDELEDE HELPT.
De horeca uitbaters worden uitgenodigd op een infomoment dat zal doorgaan op
dinsdag 30/06 om 19u in Zaal Lindelei.
2de stap : de aankleding van het centrum en invalswegen :
Er zullen 10 beachvlaggen besteld en bedrukt worden en de borden op de invalswegen
worden van een spandoek voorzien, telkens met dezelfde slogan “heerlijk lokaal
genieten”. Dit voor een totaal geraamd bedrag van € 1.130 incl. 21% BTW
Deze zouden tegen eind deze week leverbaar zijn en in het straatbeeld geplaatst
kunnen worden.
3de stap : opstart vanaf 1.10.2020 met de nieuwe cadeaubon :
De werkwijze voor de gemeente en handelaars werden uitgelegd alsook het
kostenplaatje voor een totaal geraamd bedrag van € 6.031,01 excl. BTW.
De volledige procedure en administratieve werking wordt gedragen door de gemeente
waarbij de administratie voor zowel de handelaar als de gemeente zo eenvoudig
mogelijk wordt gehouden.
De handelaars zullen op woensdag 20.08.2020 uitgenodigd worden in zaal Lindelei in 2
shiften van 19u-20u en van 20u-21u om de nieuwe Lendleebon met dezelfde campagne
layout voor te stellen en de werkwijze uit te leggen.
Het gebruik van deze bon zou, op voorstel van de corona relance werkgroep, uitgebreid
worden naar het verenigingsleven. De cultuur, sport- en jeugddienst zullen hiervoor
samenzitten met de desbetreffende verenigingen.
Info naar de burger zal via onze website, facebook, nieuwsbrief en folder in ’t Gazetje
van Lendlee verspreid worden.
Om de bon te “promoten” kan er met acties gewerkt worden, bijv. in het kader van
Eindejaar, Moederdag, Vaderdag,…
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de verschillende
stappen van de campagne “heerlijk lokaal genieten” en de daaraan verbonden kostprijs.
Er mag hierop verder gewerkt worden en de diverse benodigdheden mogen besteld
worden in overleg met de financiële dienst.

RUIMTELIJKE ORDENING:
2.

Kennisname van
- de aanpassing van de wegenisplannen i.k.v. de heraanleg van de
Ingelmunstersestraat/ Pastoor De Beirstraat / Wilgenlaan / Beukenlaan: de
parkeerstroken in de Ingelmunstersestraat ter hoogte van huisnummers 17 B, C en D
werden aangepast conform de vraag van het college d.d. 10.06.2020
- het aangepaste ontwerp voor de heraanleg van de zijstraat van de Stationsstraat,
conform de vraag van het college d.d. 27.05.2020.

3.

Kennisname van de nota van het Omgevingsloket d.d. 23.06.2020 met betrekking tot
Boerderijstraat 4.
Goedgekeurd voor het versturen van een aangetekende brief en dit dossier door te
verwijzen naar de politie.

4. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
ligging
[***]
woning
Rozebeeksestraat 101B
[***]
woning
Winkelsestraat 23
[***]
Woning
Stationsstraat 15A
[***]
nieuwbouw
Stationsstraat 18/20
[***]
woning
Winkelsestraat 121
[***]
woning
Zomerweg 22
[***]
grond
Bij Brugsesteenweg 87
Het stedenbouwkundige uittreksel zal worden afgeleverd

eigenaar
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]
[***]

MILIEU:
5.

Mail Bosplus, d.d. 11.06.2020, betreffende Film in het Bos 2020 – Corona-editie (ref.
I_2020_1702).
Men heeft laten weten dat de filmvoorstellingen in het bos kunnen doorgaan weliswaar
met de nodige maatregelen: voldoende afstand, beperking in aantal mensen, geen bar
enzovoort. De verschillende partners: Samentuin, Gezinsbond, KWB en Natuurpunt de
Vlasbek zijn allen akkoord om een “Bosbelevingen Light” te organiseren waarbij we
enkel een filmvoorstelling houden. Dit zou plaatsvinden op zaterdag 29 augustus 2020.
Goedgekeurd.

OPENBARE WERKEN:
6.

Mail d.d. 19.06.2020 van Fluvius – [***] (onze ref. 2020/1670).
Betreft: Raming ondergronds brengen leidingen Winkelsestraat.
Dit naar aanleiding van de vraag gesteld in de gemeenteraad van 28.05.2020
Het bovengronds net (LS, OV en KTV) ligt aan de andere kant van de (huidige)
voorziene werken waar er in synergie met de De Watergroep wordt gewerkt.
Er wordt enkel een bruto raming gegeven voor de woonzone (Burg.R.Vandemaeleplein
tot de Kortrijksestraat). Deze raming is 83.123,69 € excl. 21% BTW, palen en armaturen.
Raming palen en armaturen (indien via jaaractieplan OV+ - dus terugbetaald via
dividend) : 29.045,32 € excl. BTW.
Dit is een traject van 750 m à 30 m/dag of een 25 werkdagen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om deze nutsleidingen niet
ondergronds te brengen gelet op de hoge kostprijs van € 135.724 incl. 21% BTW.

Schepen Bernard Fonteyne verlaat de zitting.
OVERIGE PUNTEN:
PERSONEEL:
7.

Aanstelling van mevr. [***] als voltijds bibliothecaris (B1-B3) op basis van een contract
van onbepaalde duur.
Goedgekeurd.

8.

Spontane sollicitatie (onze ref I-2020-1710)
Mail van [***] d.d. 23.06.2020 waarbij hij spontaan solliciteert naar een technische
functie bij de groendienst van de gemeente Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.

EVENEMENTEN:
9.

Mail [***] - chiromeisjes, dd. 21.06.20, betreffende aanvraag uitleen 20 biertafels, tafels
en schragen, parasols en schuiltenten voor het gebruik op kamp te Essen van 21.07.20
tot 31.07.20 (Ref.I_2020_1662)- (Ref.I_2020_1690)
De biertafels worden niet uitgeleend en de tafels en schragen zijn niet meer in uitleen en
werden eerder al verdeeld onder de verschillende jeugdverenigingen. Parasols en
schuiltenten zijn niet voorradig in de gemeente. De ene partytent werd eerder al
toegewezen aan de chiro. De chiromeisjes worden hiervan op de hoogte gebracht.
Meegedeeld.

10. Mail Judoclub Cobra, dd. 21.06.20, betreffende aanvraag materiaal Judoweekend
10.10.20 tot 11.10.20 (Ref.I_2020_1687).
Het Judotornooi gaat door in het weekend van 10 oktober 2020. Er wordt parking
voorzien aan de sporthal. Eénrichtingsverkeer wordt aangevraagd. Er worden 8 tafels
gevraagd. De sportdienst zorgt voor de matten. Het advies werd gevraagd aan de
nodige diensten.
11. Mail communicatiedienst gemeente en OCMW Meulebeke, dd. 22.06.20, betreffende
aanvraag nadars Belgisch Kampioenschap Cyclocross op 9 en 10 januari 2021
(Ref.I_2020_1688).
Vraag van de gemeente Meulebeke naar de mogelijkheid om nadars te gebruiken voor
het BK Cyclocross voor de periode van 30 november 2020 tot 15 januari 2021.
We hebben zelf nadars nodig voor de kerstmarkt en Kerstcorrida waardoor deze niet
kunnen uitgeleend worden.
LOKALE ECONOMIE:
12. Mail d.d. 23.06.2020 van Uit liefde voor lokaal (onze ref. 2020/1718).
Betreft: Uit liefde voor lokaal – Uw lokale handelaars rekenen op u!
Meegedeeld.
CULTUUR:
13. Mail d.d. 22.06.2020 van Provincie West-Vlaanderen (onze ref. 2020/1675).
Betreft: Ik zomer West-Vlaams.
De deputatie heeft zijn goedkeuring verleend aan de deelname door de gemeente aan
‘Ik zomer West-Vlaams’.
Meegedeeld.

BIBLIOTHEEK:
14. Mail d.d. 18.06.2020 van [***] – Zuidwest (onze ref. 2020/1701).
Betreft: Schatten van Vlieg/UITPAS.
Vraag om tijdens de maanden juli en augustus met elkaar te kunnen koppelen.
De kosten worden gedragen door Zuidwest.
Positief advies van de bibliothecaris.
Goedgekeurd.
RUIMTELIJKE ORDENING:
15. Schrijven d.d. 15.06.2020 van Provincie West-Vlaanderen – Plattelandsloket (onze ref.
2020/1665).
Betreft: DNA-masterplannen-call 2020.
Voorstel van de provincieraad om jaarlijks één West-Vlaams dorp aan een masterplan te
helpen. De woonkern Sint-Katrien komt hiervoor in aanmerking.
Dit zal besproken worden op het intergemeentelijk overleg Sente.
OPENBARE WERKEN:
16. Wateroverlast
a) Mail d.d. 19.06.2020 van [***] – Crelem Bakeries (onze ref. 2020/1657).
Betreft: Vermaut’s Boerenbrood: grote problemen met afvoer regenwater.
Volgens hen te wijten aan het feit dat het water niet wordt afgevoerd door het nieuwe
tracé onder de spoorweg. Dit werd gemeld aan Fluvius als rioolbeheerder.
In bijlage diverse reacties.
b) Mail d.d. 17.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1643).
Betreft: Vraag om rooster thv Heulsestraat 89A eens beter te bekijken wegens wateroverlast.
Dit wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke van de groendienst.
c) Mail d.d. 19.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1660).
Betreft: Beek Ingelmunstersestraat.
Vraag om deze op te ruimen om nieuwe wateroverlast te vermijden.
Dit werd reeds opgeruimd door de technische dienst van de gemeente.
d) Mail d.d. 19.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1668).
Betreft: Zware overstroming garage, kelder en achtertuin op 17 en 18 juni in de woning
Lenteweg 10.
Schetsing van het probleem met de vraag om dit eens grondig te bekijken en bedanking
voor de reeds geboden hulp. Er wordt bekeken met de verantwoordelijke van technische
dienst hoe dit best aan te pakken.
e) Mail d.d. 23.06.2020 -van [***] (onze ref. 2020/1693).
Betreft: Melding van dichtgeslibde duikers en dijken in de Heirweg.
De technische dienst werd telkens op de hoogte gebracht.
17. Mail d.d. 19.06.2020 van [***] – Lingerie Ohlala! (onze ref. 2020/1705).
Betreft: Spanningsuitval Ingelmunstersestraat/Rijksweg 4.
In bijlage de mail d.d. 23.06.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/1707) met hun antwoord.
18. Mail d.d. 18.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1646).
Betreft: Melding van verzakkingen van het voetpad in Hoog Einde thv huisnr. 1.
De technische dienst is hiervan reeds op de hoogte gesteld.

19. Mail d.d. 22.06.2020 van Bureau Cnockaert (onze ref. 2020/1700).
Betreft: Aanbesteding opdracht: vernieuwing fietspad Winkelsestraat.
Aan de hand van deze vraag werd de indieningsdatum verplaatst naar 03.07.2020 om
10u en werd er een rechtzetting gepubliceerd met betrekking tot het mogelijk
grondverzet bij afbraak.
Meegedeeld.
20. Mail d.d. 17.06.2020 van De Watergroep (onze ref. 2020/1645).
Betreft: Harelbeeksestraat – overdracht van het werk.
Zijn er nog opmerkingen?
Dit wordt nagevraagd bij het studiebureau en de verantwoordelijke van de technische
dienst.
21. Prijsopgave van [***].
Betreft: aankoop grasmaaier en trimmer.
Grasmaaier: 1.935 euro (incl. BTW).
Trimmer : 279 euro (incl. BTW).
Goedgekeurd om de grasmaaier aan te kopen.
Er wordt geïnformeerd voor een elektrische trimmer.
AGL:
22. Definitief evaluatierapport AGL dienstjaar 2019.
Dit wordt toegevoegd aan het desbetreffende punt van de gemeenteraad.
SPORT:
23. Mail d.d. 18.06.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/1653).
Betreft: Organiseren bootcamp.
Vraag van [***] om deze sportoefeningen te mogen organiseren elke dinsdagavond van
20 tot 21 uur op het terrein van Nelca.
Leiedal geeft hiervoor positief advies .
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
24. Mail d.d. 23.06.2020 van de Algemeen Directeur.
Betreft: Mondelinge toelichting groepsaankoop elektriciteit bij EFIN.
In praktijk blijkt de groepsaankoop via Efin enkel over elektriciteit te gaan en niet over
gas en dit dan nog maar enkel voor de gemeente en niet het OCMW of het AGL.
Bijgevolg is dit aanbod niet interessant waardoor voorgesteld wordt verder samen te
werken voor de groepsaankoop van elektriciteit en gas voor de gemeente, het OCMW
en het AGL van Lendelede met de groepsaankoop die via Leiedal georganiseerd wordt.
Goedgekeurd.
25. Mail d.d. 23.06.2020 aan [***] (onze ref. U2020/1000).
Betreft: Plaatsing kruis voor [***] (zie ook foto’s).
Reactie van de eigenaars van deze percelen, nl. [***].
Akkoord om een kruis te plaatsen mits rekening te houden met bepaalde voorwaarden.
Betrokkene wordt hiervan op de hoogte gebracht.
26. Mail Electro Lesaffre, dd. 23.06.20, betreffende prijsofferte plaatsing noodverlichting
jeugdlokalen. (Ref.I_2020_1481 en Ref.I_2020_1717)
Op basis van het technisch voorstel van ABB werd door [***] een offerte opgemaakt voor
de plaatsing van de noodverlichting in de jeugdlokalen.

De offerte bedraagt 12.778,81 euro excl. BTW- zijnde 15.462,36 euro incl. BTW. De
uitvoering kan gebeuren in augustus/ september wanneer de materialen geleverd zijn.
De aankoop van de pictogrammen zitten ook in deze prijs (zonder plaatsing) waarbij de
verantwoordelijke voor het patrimonium dan zal instaan voor de plaatsing.
Goedgekeurd.
JEUGD:
27. Op voorstel van de corona relance werkgroep van 18.06.2020 beslist het College om
aan de verschillende jeugdverenigingen een voorschot toe te kennen van de
kamptoelage t.b.v. de helft van het vorig jaar uitbetaalde bedrag.
Op die manier krijgen zij al een deel van die kosten vooraf gefinancierd.
De financiële dienst, de jeugdverantwoordelijke en de verschillende jeugdverenigingen
worden hiervan op de hoogte gesteld.
FINANCIEN:
28. Mail d.d. 22.06.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/1709).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, Beukenlaan,…
Proces-verbaal van vaststelling van de vordering der werken horend bij vorderingsstaat
nr.1 (nihil) en 2 ten bedrage van 6.844,87 euro (aandeel van de gemeente).
Goedgekeurd.
29. Mail d.d. 17.06.2020 van mow.vlaanderen (onze ref. 2020/1673).
Betreft: toolbox duurzame mobiliteit – oproep subsidieaanvraag loopt nog t.e.m. 15 juli.
Voorstel om de fietsstalling aan het Burg. Vandemaeleplein hierin mee te nemen.
Dit zou dan moeten vanuit het bestek van de P. De Beirstraat komen en geïnstalleerd
worden in de periode van april t.e.m. september 2020.
Goedgekeurd.
30. Schrijven d.d. 24.06.2020 van Solidagro vzw – Sint-Niklaas (onze ref. 2020/1715).
Betreft: noodhulp voor de gevolgen van COVID-19 in Filipijnen.
Dit wordt doorgestuurd naar de Noord Zuid raad.
MILIEU:
31. BRIEFWISSELING:
a) Mail IVIO, d.d. 17.06.2020, betreffende verslag Raad van Bestuur van 18 mei 2020
(ref. I_2020_1696) Verslag is nagelezen, geen onmiddellijke bijzonderheden.
Meegedeeld.
b) Schrijven CVBA Beauvent, d.d. 23.06.2020, betreffende Ook zon op de daken van
uw stad of gemeente? (ref. I_2020_1697). Er zal een wijziging gebeuren in de
subsidiëring van zonne-installaties. Om nog gebruik te kunnen maken van de
gunstige steunmaatregelen moeten nieuwe zonne-installaties operationeel zijn voor
eind 2020.
Meegedeeld.
c) Mail IVIO, d.d. 17.06.2020, betreffende peukenproject (ref. I_2020_1698).
De West-Vlaamse afvalintercommunales werken momenteel een peukencampagne
uit. Een campagne met als doel te sensibiliseren rond het weggooien van peuken.
Men vat het plan op om peukenzakjes te verkopen en/of gratis uit te delen. Omdat er
een groepsaankoop zal georganiseerd worden vraagt men nu aan de gemeenten of
zij ook interesse hebben in de aankoop van personaliseerde peukenzakjes.

De peukenzakjes zijn voorzien van een brandwerende bekleding en een stevige
sluiting die de geur blokkeert. Eveneens afwasbaar en dus herbruikbaar.
Evenementen zoals de jaarlijkse kermis, Skalulfeesten, … zijn de ideale
evenementen om dit gratis uit te delen aan rokers. De omgevingsambtenaar stelt
voor om 250 gepersonaliseerde peukenzakjes aan te kopen voor een geschatte
kostprijs van € 390 incl. BTW.
Goedgekeurd.
d) Mail Leiedal, d.d. 17.06.2020, betreffende regionale deelfietsen (ref. I_2020_1699).
In de loop van volgende week zullen de regionale deelfietsen verdeeld worden, in
samenwerking met Contrei Live. Indien gewenst kan de gemeente een uniforme
wegmarkering laten aanbrengen om de zichtbaarheid te verhogen, weliswaar op
eigen kosten.
Er wordt beslist geen extra markering aan te brengen.
SOCIALE ZAKEN:
32. Schrijven d.d. 10.06.2020 van Amnesty International – Kortrijk (onze ref. 2020/1691).
Betreft: Opname kwetsbare vluchtelingen.
Meegedeeld.
CORONA:
33. Mail d.d. 23.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1695).
Betreft: Jaarlijkse flessenschieting.
Voorstel van de regels die ze zullen toepassen ifv corona.
Er wordt een antwoord geformuleerd vanuit de corona crisis werkgroep.
34. Mail d.d. 17.06.2020 van Sente.be (onze ref. 2020/1672).
Betreft: 150 jaar Sente en Sente kermis update Plasent@.
Meegedeeld.
35. Mail d.d. 17.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1644).
Betreft: Spontane oproep om de plaatselijke evenement medewerkers niet te vergeten.
Dit wordt doorgestuurd naar de cultuurdienst.
36. Mail d.d. 24.06.2020 van [***].
Betreft: verlenen vrijstelling standgelden voor frituren en andere verkoopstanden voor
het aanslagjaar 2020 (compensatie covid-19).
Goedgekeurd om voor te leggen aan de gemeenteraad waarbij een vrijstelling voor het
volledige jaar wordt toegekend.
In afwachting van deze goedkeuring zullen voorlopig geen standgelden meer geïnd
worden.
37. Corona relance werkgroep – verslag vergadering d.d. 18.06.2020.
Meegedeeld.

ALGEMEEN:
38. Mail d.d. 22.06.2020 van De Watergroep (onze ref. 2020/1682).
Betreft: Hoe tevreden is jouw gemeente over de dienstverlening van De Watergroep?
Bevraging over drinkwater.
Meegedeeld.

39. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 130 tot nr. 135 goedgekeurd.
40. De bestelbons van 2020 worden van nr. 541 tot nr. 558 goedgekeurd.
41. Het proces-verbaal d.d. 17.06.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

