BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 01 JULI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Ketels P., Schepen.
DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:

1. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
[***]
Weg
[***]
Woning
[***]
grond
[***]
Woning
[***]
woning
[***]
woning
[***]
woning
[***]
woning

ligging
Duifhuizelaan
Rozebeeksestraat 50
Rozebeeksestraat
Kasteelstraat 33
Sneppestraat 2A
Manpadstraat 3
Hulstemolenstraat 68
Hulstemolenstraat 6

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

2.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4506 van [***] tot het afkappen gevelsteen,
plaatsen isolatie en hermetsen voorgevel, gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 114,
sectie B 106 P.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

3.

Mail d.d. 29.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1780).
Betreft: Project Be-Casual.
De bespreking van dit project wordt verdaagd gelet op de afwezigheid van de schepen
van ruimtelijke ordening.

MANDATARISSEN:
4.

Definitief antwoord aan de fractieleidster van de N-VA [***] n.a.v. diverse schriftelijke
vragen d.d. 10.06.2020.
Dit werd besproken in het College van Burgemeester en Schepenen van 17.06.2020 en
01.07.2020 waarbij de verschillende vragen beantwoord werden.
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
5.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van de Heer [***], tot het bekomen van een vergunning op het uniform
urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar en
tegen de concessieprijs van 375 euro, te verhogen met 300 euro voor de afdekplaat van
het uniform urnenveld, om te dienen als begraafplaats voor [***] en later voor [***].
Goedgekeurd.

6.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande eeuwigdurende
grafconcessie (omgezet naar een tijdelijke concessie van 50 jaar, ingevolge de wet van
20 juli 1971) op de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] (vergund
30.05.1969) voor een periode van 10 jaar. Deze verlenging is kosteloos.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 24.06.2020.
Goedgekeurd.

7.

Mail d.d. 29.06.2020 van de bevolkingsdienst.
Betreft: offerte aanwijspaaltjes van de firma VVSNV, Veldstraat 107, 3500 Hasselt.
Goedgekeurd om hiervoor een bestelbon op te maken.

BEVOLKING:
8.

Schrijven d.d. 26.06.2020 van Gezinsbond Lendelede (onze ref. 2020/1765).
Betreft: adressen ouders met pasgeboren baby.
Vraag om deze adressen voor 2020 te ontvangen.
In het kader van de wet op de privacy en de GDPR zal de gemeente zelf de eerste
“Brieven aan jonge Ouders” bezorgen en dit samen met de brief voor de geboortepremie
waardoor de kosten voor de postzegels niet doorgerekend worden aan de Gezinsbond.

PERSONEEL:
9.

Afwijzing arbeidsongeval [***] – 18.06.2020 (onze ref. I-2020-1782).
Brief van Ethias van 29.06.2020 waarin ze hun beslissing meedelen om de aangegeven
feiten van donderdag 18.06.2020 niet als een arbeidsongeval te erkennen.
De arbeidsongevallenwetgeving vereist, naast het bestaan van een plotse gebeurtenis,
een letsel als essentiële voorwaarde voor eventuele schadeloosstelling.
Er werd tot op heden geen medisch attest van eerste vaststelling bezorgd.

10. Opstart wijk-werkers bij speelpleinwerking Jakkedoe
Tijdens de speelpleinwerking zullen afwisselend 2 wijk-werkers ingeschakeld worden
van 12u tot 15u voor o.a. het onderhoud van de kantine en het schillen van de appels.
Goedgekeurd om ons te registreren en een 20 tal cheques hiervoor aan te kopen en
indien nodig nog cheques bij te kopen.
11. Aanvraag verlenging en verhoging percentage deeltijdse werkhervatting – [***] (onze ref.
I-2020-1732)
De deeltijdse werkhervatting loopt momenteel nog tot en met 31.07.2020, maar er werd
verlenging aangevraagd via de controle-arts van het ziekenfonds.
12. Aanpassing onthaalbrochure versie 01.07.2020
Goedgekeurd.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
13. Mail d.d. 26.06.2020 van Sweco Belgium bv – Gent (onze ref. 2020/1757).
Betreft: Vervoerregio Kortrijk.
Voorstel van de vervoerregio Roeselare hoe Lendelede kan inpassen in het Vervoer op
Maat. Meegedeeld.
14. Mail d.d. 25.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1728).
Betreft: parkeren Stationsstraat 64.
Vraag om te kunnen genieten van ‘kort parkeren’ voor haar winkel.
Goedgekeurd ifv de werken in de buurt.

15. Mail d.d. 01.07.2020 van [***] – Autodelen.net (onze ref. 2020/1796).
Betreft: aanbod communicatiecampagne ‘Mobiliteit is delen’.
De gemeente zal niet ingaan op dit aanbod.
EVENEMENTEN:
16. Mail d.d. 29.06.2020 van [***] – Vriendenkring Athena Campus Heule & CLW’s
(Gullegem, Menen, Lendelede) (onze ref. 2020/1785).
Betreft: Kubbtornooi Lendelede 12.09.2020.
Deze vraag wordt beantwoord vanuit de corona crisis werkgroep.
OPENBARE WERKEN:
17. Mail d.d. 26.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1739).
Betreft: vraag tot verwijderen voetbaldoel in Korenveld 9 wegens overlast.
De gemeente zal hier niet op ingaan. In het verleden werd dit doel al eens weggehaald
en dan op vraag van de omwonenden teruggeplaatst. Enkel indien er een vraag komt
gedragen door een grote groep van de omwonenden zal dit herbekeken worden.
18. Mail d.d. 25.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1730).
Betreft: Asfaltwerken Heirweg.
Asfaltwerken werden niet goed uitgevoerd.
Er werd door de gemeente aan Fluvius gevraagd om dit probleem op te lossen.
19. Mail d.d. 30.06.2020 van Wegenbouw [***] (onze ref. 2020/1784).
Betreft: werf Ingelmunstersestraat.
Vragen:
- Akkoord van de gemeente met TF’s betreffende zitbanken, fietsoverkappingen en
fietsbeugels.
- Kan de gemeente zijn keuze voor straatkolken doorgeven?
De diverse keuzes van het College zullen door de algemeen directeur meegedeeld
worden aan de aannemer.
20. Mail d.d. 25.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1729).
Betreft: Straatbord.
Vraag om het oude straatnaambord met Dahliastraat er op dat aan hun gevel
(Dahliastraat 2) hangt te vervangen door een nieuw exemplaar.
Goedgekeurd. Dit wordt doorgegeven aan de technische dienst.
Mail d.d. 01.07.2020 van Asfalt De Braeve (onze ref. 2020/1800).
Betreft: Prijsopgave asfaltwerken Rozebeeksestraat voor een totaalbedrag van
€ 4.960,52 excl of € 6.002,23 incl. 21% BTW.
Goedgekeurd om hiervoor een bestelbon op te maken.
21. Mail d.d. 27.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1754).
Betreft: Verzoek tot nazicht voetpad Elfde Julilaan 30.
Er werd langsgegaan ter plaatse waaruit bleek dat de buizen van de huisaansluiting
kapot zijn waardoor de kosten voor herstel te laste vallen van de eigenaar.
22. Mail d.d. 26.06.2020 van Vansteeland.be (onze ref. 2020/1751).
Betreft: Vrachtwagen met nummerplaat NPE279.
Voertuig is afgekeurd. (26 jaar oud). Daar deze vrachtwagen als enige is uitgerust met
een kraan die veelvuldig gebruikt wordt, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een
wagen ter vervanging aan te kopen. In het meerjarenplan was dit voorzien voor 2022.

Er wordt gevraagd aan de financieel directeur om dit bij de eerstvolgende
meerjarenplan-aanpassing te verschuiven naar 2020. De Schepen van Openbare
Werken krijgt opdracht om in samenspraak met de dienst openbare werken te
onderzoeken of een tweedehands voertuig kan aangekocht worden dat voldoet aan de
noden van de dienst.
23. Mail d.d. 29.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1753).
Betreft: Put in deksel in de Emiel Neirynckstraat.
De schepen van openbare werken gaat dit ter plaatse nazien.
24. Mail d.d. 29.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1750).
Betreft: Mogelijke schade aan de woning Beukenlaan 13 als gevolg van werken.
Deze mail werd voor verder gevolg aan Fluvius doorgegeven.
Tevens werd geadviseerd om contact op te nemen met hun verzekeraar.
25. Mail d.d. 01.07.2020 van Infrabel (onze ref. 2020/1795).
Betreft: wateroverlast t.h.v. overweg Rozebeeksestraat.
De oorzaak ligt volgens Infrabel aan de bestaande niet optimaal functionerende riolering.
Dit dient te worden meegenomen bij de heraanleg van de spoorweg en dit in overleg
met de technische dienst en Fluvius.
Deze mail wordt doorgestuurd naar Bart Aelvoet van Fluvius.
JEUGD:
26. Mail d.d. 29.06.2020 van Meisjeschiro Ilse (onze ref. 2020/1764).
Betreft:
a) tafelbladen en schragen.
Herhaling van hun vraag om biertafels/tafelbladen en schragen te mogen gebruiken voor
hun kamp van 20 tot 30 juli 2020. Het betreft 2 karren biertafels en 4 tafelbladen.
Goedgekeurd.
b) Vrachtwagen
Inladen op maandag 20 juli, uitladen op donderdag 30 juli 2020.
Vraag om de nodige signalisatie te voorzien.
Goedgekeurd.
c) Vrachtwagen
Kan de geladen vrachtwagen in de gemeenteloods staan tijdens de nacht van 20 juli?
Goedgekeurd.
Het antwoord wordt eveneens doorgestuurd naar de technische dienst en de politie
[(Wim Callewaert)].
FINANCIEN:
27. Nota d.d. 29.06.2020 van [***].
Betreft: Dieren hoeve Vercamer.
Kan het college akkoord gaan met een tegemoetkoming van 450 euro voor de gemaakte
kosten voor de verzorging van de dieren op Hoeve Vercamer voor de periode
01.01.2020 t.e.m. 30.06.2020
Goedgekeurd.
28. Schrijven d.d. 18.06.2020 van Woonwijs – Harelbeke (onze ref. 2020/1766).
Betreft: Afrekening van de gemeentelijke bijdrage Woonwijs – werkingsjaren 8 en 9
(01.10.2018 t.e.m. 31.12.2019).

Volgens het financieel verslag krijgt de gemeente Lendelede 155 euro terugbetaald van
stad Harelbeke.
Meegedeeld.
29. Schrijven d.d. 24.06.2020 van Fluvius West (onze ref. 2020/1724).
Betreft: uitbetalen saldodividend 2019: 122.714,37 euro en voorschotdividend 2020:
207.368,22 euro.
Meegedeeld.
30. Schrijven d.d. 23.06.2020 van Vlaamse Belastingdienst (onze ref. 2020/1735).
Betreft: afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2019 en voorschottenregeling
2020 – compensatie vrijstelling verkeersbelasting occasioneel vervoer.
Meegedeeld.
31. Mail d.d. 01.07.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/1792).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, Beukenlaan e.a.
Definitieve vorderingsstaat nr. 1 (nihil) en nr. 2 : aandeel van de gemeente:
6.844,87 euro, aandeel van Fluvius: 22.632,65 euro.
Goedgekeurd.
MILIEU:
32. BRIEFWISSELING:
a) Schrijven Provincie West-Vlaanderen, d.d. 19.06.2020, betreffende provinciale
ondersteuning klimaatprojecten – Gemeente voor de toekomst (ref. I_2020_1725).
Er is opnieuw een projectoproep voor ‘gemeente van de toekomst’, cfr het
Wonderwoudje dat we eerder al toegewezen kregen. Projecten indienen kan tot 15
september.
Meegedeeld.
b) Schrijven Bond Beter Leefmilieu, d.d. 29.06.2020, betreffende help je ons steden en
gemeenten future proof maken? (ref. I_2020_1745).
Vraag om de Bond Beter Leefmilieu te steunen met een jaarlijkse gemeentelijke
subsidie. Men geeft aan dat lokale besturen doorgaans € 0,05/inwoner nemen als
maatstaf. Dat wil zeggen € 289,15.
Niet goedgekeurd daar deze toelage niet voorzien is.
c) Mail Leiedal, d.d. 24.06.2020, betreffende resultaten onthardingsstrategie (ref.
I_2020_1786). Leiedal heeft een participatief traject opgestart waarbij burgers konden
aangeven hun voortuin te willen ontharden ofwel aan te geven waar het openbaar
domein kan onthard worden. In Lendelede is er 1 gezin die zijn voortuin wil
ontharden.
Daarnaast zijn er ook 8 locaties in Lendelede door eenzelfde persoon opgegeven die
een mogelijke ontharding kunnen gebruiken. Het potentieel van de doorgegeven
locaties wordt ten gepaste tijd onderzocht.
d) Mail VVSG, d.d. 25.06.2020, betreffende besteding rioolsubsidies (ref. I_2020_1787)
De VMM stelt vast dat er een zware onderbenutting is van de vastleggingskredieten
voor rioleringsprojecten. Er is een bevraging opgesteld om inzicht te krijgen in de
nodige subsidies voor de investeringen inzake riolering voor de komende
begrotingsjaren. Fluvius liet weten de bevraging te hebben ingevuld.

OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
33. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit
(dossiernummer 4508) van [***], Beiaardstraat 29, 8860 Lendelede. De melding omvat
een propaangastank (1.000 liter) voor huishoudelijk gebruik - Rubrieken Vlarem:
17.1.2.2.1° De vergunning wordt verleend (aktename).
SOCIALE ZAKEN:
34. Mail d.d. 26.06.2020 van Agentschap Integratie en Inburgering – regio Roeselare (onze
ref. 2020/1742).
Betreft: projectoproep gelijkekansenprojecten 2020.
Meegedeeld.
35. Mail d.d. 25.06.2020 van [***] – Rebuswvl. (onze ref. 2020/1761).
Betreft: West-Vlaams regenboognetwerk.
Vraag om het regenboogcharter mee te ondertekenen.
Goedgekeurd.
In bijlage de mail d.d. 29.06.2020 van de algemeen directeur met het voorstel om een
holebi zebrapad aan te leggen in het centrum.
Er wordt onderzocht om dit aan te leggen aan de vluchtheuvel in het centrum.
CORONA:
36. Mail d.d. 30.06.2020 van Universiteit Antwerpen e.a. (onze ref. 2020/1788).
Betreft: Onderzoek lokale impact Corona op de lokale economie.
Meegedeeld.
37. Mail d.d. 01.07.2020 van de jeugddienst.
Betreft: betaling corona-opvang.
In bijlage de betalingen van de animatoren die meehielpen aan de corona-opvang op
school voor een totaalbedrag van 4.878,75 euro.
Goedgekeurd.
38. Mail d.d. 01.07.2020 van [***].
Betreft: Impactbevraging voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
Kan het college zijn goedkeuring geven om de impactbevraging op deze manier aan de
verenigingen aan te bieden?
Goedgekeurd.
ALGEMEEN:
39. Mail d.d. 25.06.2020 van Unlock Belgium.be (onze ref. 2020/1727).
Betreft: Schattenjacht.
Laat Vlaanderen zien welke verborgen schatten de gemeente verbergt en organiseer
deze zomer een schattenjacht in de gemeente.
Dit wordt doorgegeven aan de dienst vrije tijd.
40. Mail d.d. 01.07.2020 van Belgische coalitie tegen kernwapens (onze ref. 2020/1794).
Betreft: Internationale dag van de vrede 2020.
Gaat door op 21 september.
Vragen:
- Laten weten of de gemeente deelneemt :ja – twee vlaggen bestellen.
- Vredesvlag uithangen.
- Communicatie met de bevolking: bericht facebook.

41. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 136 tot nr. 145 goedgekeurd.
42. De bestelbons van 2020 worden van nr. 559 tot nr. 566 goedgekeurd.
43. Het proces-verbaal d.d. 24.06.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

