BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 29 JULI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Ketels P., Fonteyne B., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vermeulen M., waarnemend Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Rommens R., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.
DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Diverse mails van [***].
Betreft: Aanvraag carport voor mobilhome in Burg.G.Dussartlaan.
Dit punt zal hernomen worden in zitting van 19.08.2020.

2.

Kennisname van de vraag d.d. 16.07.2020 van [***] tot het vastleggen van een afspraak in
het kader van de uitbreidingsmogelijkheden van de firma [***].
Er wordt een nieuw onderhoud voorzien op woensdag 9 september om 14u.30’.

3.

Kennisname van de mail d.d. 14.07.2020 van de [***] met betrekking tot de stand van
zaken van het project Ventilus.
Meegedeeld.

4.

Kennisname van de mail van de heer [***] naar aanleiding van het openbaar onderzoek in
het kader van de opheffing van Voetweg 26.
Meegedeeld.

5.

Kennisname van volgend bezwaarschrift in het kader van de heffing op leegstand:
Er werd op 22.07.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van [***] tegen de heffing op het
pand gelegen in Lendelede, Oudstrijderslaan 5.
[***] wenst gehoord te worden.
Beslist een datum voor de hoorzitting vast te leggen na verlof algemeen directeur.

6.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
Woning
Haverveld 16
[***]
[***]
Woning
Langemuntelaan 3
[***]
[***]
woning
Oudstrijderslaan 36
[***]
[***]
woning
Stationsstraat 13
[***]
[***]
woning
Winkelsestraat 43
[***]
[***]
grond
Heirweg
[***]
Het stedenbouwkundig uittreksel zal worden afgeleverd.

7.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4216 van de heer [***], tot het
plaatsen van een afsluiting, gelegen in Lendelede, Boerderijstraat 5, sectie C 117x2. VK
38/1 d.d. 03.08.1977 & BPA 7 A Langemunte d.d. 23.05.1985.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

8.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4512 van [***] tot het regulariseren
van een reclamepaneel en het gedeeltelijk heraanleggen van de voortuin, gelegen in
Lendelede, Boerderijstraat 4,sectie C 117 R2. VK 38/1 d.d. 03.08.1977 & BPA 7 A
Langemunte d.d. 23.05.1985.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

Schepen Rita Lammertyn verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over het
Lokaal Bestuur.
9.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4522 van de heer en mevrouw [***]
tot het verbouwen van woning tot koffiehuis, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 15,
sectie B 15 H 2. BPA 4B Izegemsestraat d.d. 25.06.1998.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan HVZ Fluvia.

Schepen Rita Lammertyn vervoegt opnieuw de zitting.
10. Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4509 van [***] tot het bouwen van
een bedrijfsgebouw met bureel en IIOA, nl: het lozen van bedrijfsafvalwater, 3 hefbruggen,
handcarwash, smeerolie & afvalolie (2 ton) en opslagkoelvloeistof, gelegen in Lendelede,
Nelcastraat, sectie C 335 h2. RUP 8.1 Stationsstraat d.d. 28.02.2013.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan de HVZ Fluvia en de
Intercommunale Leiedal.
11. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4507 van het [***] tot het bouwen van een
fietsstalling + open carport & berging, gelegen in Lendelede, Dorpsplein 8, sectie B 40 Y.
BPA 4 B Izegemsestraat d.d. 25.06.1998.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
12. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4518 van de heer [***] tot het plaatsen van een
omheining, gelegen in Lendelede, Zomerweg 37, sectie C 0832 M. VK 9/3 d.d. 04.09.1970.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
13. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4517 van de heer [***] tot het bouwen van een
tuinhuis, gelegen in Lendelede, Burgemeester G. Dussartlaan 2H, sectie C 202 P4. VK
67/2 d.d. 25.01.2006 lot 1.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
14. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4523 van mevrouw [***] tot het bouwen van een
tuinhuis, gelegen in Lendelede, Tarwelaan 16, sectie C491Z2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
15. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4521 van de heer en mevrouw [***] tot het
slopen en herbouwen van een woning met garage, gelegen in Lendelede, Heulsestraat
106, sectie C 190 R.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
16. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4520 van Venn. [***] tot het wijzigen van de
bestemming: loods wordt opslagruimte voor bedrijf, gelegen in Lendelede, Winkelsestraat
150, sectie A 884 C2, D2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

BRANDWEER:
17. Mail d.d. 17.07.2020 van Algemeen Directeur aan HVZ Fluvia (onze ref. U/2020/1146).
Betreft: Kaderovereenkomst Kazernering HVZ Fluvia_opmerkingen vanuit de gemeente
Lendelede.
Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 19 augustus 2020.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting.
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
18. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***], 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.
19. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***], tot het bekomen een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats
Centrum, voor een termijn van 30 jaar en tegen de concessieprijs van 375 euro, om te
dienen als begraafplaats voor [***] en later voor [***].
Goedgekeurd.
20. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***], tot het bekomen een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats
Centrum, voor een termijn van 30 jaar en tegen de concessieprijs van 375 euro, om te
dienen als begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
21. Kandidatuur gemachtigd opzichter (onze ref I-2020-1940).
[***] stelt zich kandidaat voor gemachtigd opzichter.
Dit wordt besproken met HINP [***].
EVENEMENTEN:
22. Mail d.d. 22.07.2020 van [***] – Volys (onze ref. I/2020/1968).
Betreft: sociale verkiezingen 2020
De uitgestelde sociale verkiezingen bij Volys gaan door op 17.11.2020. Er worden 4
stemhokjes en 2 stembussen gevraagd om die dag te gebruiken.
Goedgekeurd.
23. Mail d.d. 19.07.2020 van Funya Foods (onze ref. I/2020/1954).
Betreft: Aanvraag voor een nieuwe standplaats op de jaarlijkse kermis.
Momenteel geen standplaats beschikbaar.
24. Mail d.d. 20.07.2020 van de cultuurbeleidscoördinator (onze ref. I/2020/1978).
Betreft: Kostprijs security kermis.
De kostprijs bedraagt 2.146,78 euro incl. BTW.
Meegedeeld.

25. Schrijven d.d. 17.07.2020 van Westtoer (onze ref. I/2020/1926).
Betreft: Reglement Beleef West-Vlaanderen.
Er is een tweede indieningsdatum voor dossiers voorzien op 15.09.2020. Vraag naar alle
communicatie op lokaal niveau.
Dit zal bekendgemaakt worden via website en verder af te handelen door [***].
26. Mail d.d. 16.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1928).
Betreft: Stage KFC Lendelede in de kijker.
Vraag om via de gemeentelijke digitale kanalen de profstage in de eerste week van
augustus in Lendelede in de kijker te plaatsen.
Voor private activiteiten voeren wij geen publiciteit op de gemeentelijke website.
27. Mail d.d. 18.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1932).
Betreft: Leuke en veilige activiteiten voor jongeren in Lendelede.
Aanbod van een initiatie coronaproof freestyle-voetbal.
Meegedeeld.
28. Schrijven d.d. 17.07.2020 van vzw Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer (onze ref.
I/2020/1974).
Betreft: 93ste Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer, zondag 6 september.
Meegedeeld.
29. Mail d.d. 28.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1986).
Betreft: Babyborrel [***].
Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan cultuurdienst.
Schepen Pedro Ketels vervoegt opnieuw de zitting.
30. Mail d.d. 24.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1994).
Betreft: Sportkampen volleybal Lendelede.
Deze activiteit mag doorgaan mits strikte naleving van de corona veiligheidsvoorschriften.
31. Mail d.d. 27.07.2020 van [***] - Chirojongens Sint-Nico (onze ref. I/2020/1984).
Betreft: Kampvuur.
Voorstel om, in onderlinge afspraak met Chiromeisjes, een afsluitmoment te organiseren op
de koer van de jeugdlokalen in de Stationsstraat - elk apart uiteraard voor hun groep - mits
naleving van voorwaarden.
32. Mail d.d. 28.07.2020 van [***] –Chiromeisjes (onze ref. I/2020/1990).
Betreft: Kampvuur.
Voorstel om, in onderlinge afspraak met Chirojongens, een afsluitmoment te organiseren
op de koer van de jeugdlokalen in de Stationsstraat - elk apart uiteraard voor hun groep mits naleving van voorwaarden.
33. Mail d.d. 29.07.2020 van [***] –Chiromeisjes (onze ref. I/2020/1996).
Betreft: Leidingsverdeling.
Is er een mogelijkheid om in augustus een vergadering te organiseren met alle leidsters in
GC Den Tap (opstelling zoals gemeenteraad) voor de verdeling van de groepen onder de
leidsters ?
Dit mag georganiseerd worden in GC Den Tap. De praktische afspraken moeten geregeld
worden met [***].

34. Mail d.d. 28.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1991).
Betreft: Jubileum op 16.08.2020 in zaal Lindelei (barbecue voor 25 personen).
Er zal verwittigd worden dat nu max. 10 personen toegelaten zijn mits naleving van alle
voorwaarden ivm social distancy dus waarschijnlijk zal dit niet haalbaar zijn.
OPENBARE WERKEN:
35. Mail d.d. 16.07.2020 van Proximus (onze ref. I/2020/1916).
Betreft: Vraag voor algemene toelating voor telecommunicatiewerken
Proximus wenst binnenkort over te gaan tot het uitvoeren van werken in de
Ingelmunstersestraat en de Beukenlaan.
Goedgekeurd mits het naleven van de voorwaarden.
36. Mail d.d. 16.07.2020 van Proximus (onze ref. I/2020/1919).
Betreft: Vraag voor algemene toelating voor telecommunicatiewerken.
Proximus wenst binnenkort over te gaan tot het uitvoeren van werken in de
Oudstrijderslaan.
Hiervoor dient voorafgaand een overleg georganiseerd te worden met Schepen van
Openbare Werken.
37. Mail d.d. 17.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1941).
Betreft: Probleem hoek Sterrekensstraat - Kortrijksestraat.
De dienst openbare werken zal die blokken terugplaatsen. Het verkeersprobleem zal met
de politie besproken worden.
38. Mail d.d. 22.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1945).
Betreft: Manpadstraat.
a) Uitbaggeren
b) Herstelling wegdek.
Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan de dienst openbare werken. De herstelling
van het wegdek zal pas kunnen gebeuren van zodra er budget beschikbaar is
(waarschijnlijk 2021).
39. Mail d.d. 27.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1981).
Betreft: Vraag voor planten.
De strook naast Kloostertuin 19 is gemeente-eigendom en is verwilderd.
De gemeente zal deze strook zelf aanleggen.
40. Aansluiting nutsleidingen Fluvius van WUG Bergkapel thv Heulsestraat-Langemuntelaan.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
41. Rieten waterlopen.
Er werd beslist om opnieuw aan [***] (vaste aannemer rieten provinciale waterlopen) te
vragen om ook in de gemeentelijke waterlopen de jaarlijkse werken uit te voeren.
BRANDWEER:
42. Mail d.d. 12.07.2020 van [***] - HVZ Fluvia (onze ref. I/2020/1917).
Betreft: Waterwinput Nelcastraat.
a) Blauw schilderen aanzuigput : De gemeente zal het schilderen van dat deksel mee laten
nemen met volgende opdracht onderhoud brandkranen;
b) Uitproberen waterwinpunt: Voor het testen zal gevraagd worden aan [***] van de
Intercommunale Leiedal om hiervoor de nodige afspraken te maken.

FINANCIEN:
43. Mail d.d. 27.07.2020 van de speelpleinverantwoordelijke (onze ref. I/2020/1970).
Betreft: Monitoren betaling week 3 en 4.
Overzicht van gepresteerde uren door de monitoren op de speelpleinwerking in week 3 en 4.
Goedgekeurd.
44. Schrijven d.d. 17.07.2020 van FOD Financiën – Brussel (onze ref. I/2020/1803).
Betreft: Gemeentefiscaliteit (personenbelasting) – Voorschottensysteem van september
2020 tot april 2021.
Meegedeeld.
45. Mail d.d. 27.07.2020 van de speelpleinverantwoordelijke (onze ref. I/2020/1971)
Betreft: Factuur van Bekafun d.d. 23/07/2020.
Factuur t.b.v. 298 euro, BTW incl., voor een nieuwe versterker aangekocht voor de
muziekinstallatie van het speelplein.
Goedgekeurd.
46. Mail d.d. 16.07.2020 van [***] – Arcadis (onze ref. I/2020/1921).
Betreft: Werken aan Ingelmunstersestraat, Beukenlaan, Wilgenlaan en Pastoor de
Beirstraat.
Vorderingsstaat 3 bedraagt voor de gemeente 20.917,22 euro.
Goedgekeurd.
47. Mail d.d. 17.07.2020 van [***] – Infrabureau Demey (onze ref. I/2020/1927).
Betreft: Infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Nelca.
Vorderingsstaat 27-33: nihilstaten
Goedgekeurd.
LOKALE ECONOMIE:
48. Mail d.d. 28.07.2020 van Ik Winkel Lokaal (onze ref. I/2020/1989).
Betreft: Contactgegevens van schepenen voor een project ter versterking van uw lokale
handelaars.
Vraag om hun producten voor te stellen.
Meegedeeld.
MILIEU:
49. Mail d.d. 21.07.2020 van [***] (onze ref. I_2020_1946).
Betreft: Patrijzenbos
Is er een mogelijkheid om een vuilbak voor hondenpoepzakjes te plaatsen in het
Patrijzenbos?
Dit zal besproken worden met de milieuambtenaar na het verlof.
50. Schrijven d.d. 17.07.2020 van Leiedal (onze ref. I_2020_1939).
Betreft: Vervolgstappen deelwagens in kader van het lokaal klimaatproject deelmobiliteit.
Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 19 augustus 2020.
WONEN:
51. Mail d.d. 01.07.2020 van [***] – Woonwijs (onze ref. I/2020/1952).
Betreft: Samenwerkingsprotocol – Versnelde toewijzing
Meegedeeld.

52. Mail d.d. 04.07.2020 van [***] – Woonwijs (onze ref. I/2020/1948).
Betreft: Verslag teamoverleg 29.06.2020
Ter kennisgeving.
CORONA-MAATREGELEN:
53. Er wordt beslist om een prijsvraag te doen voor de aankoop van herbruikbare
mondmaskers voor het personeel daar de corona-crisis reeds opnieuw opflakkert.
[***] zal die prijsvraag doen.
54. Mail d.d. 27.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1969).
Betreft: Opvragen gegevens lokale toestand coronabesmettingen.
Meegedeeld.
55. Mail d.d. 21.07.2020 van de Algemeen Directeur aan de huisartsen (onze ref.
U/2020/1143).
Betreft: COVID-19 – positieve testen in de gemeente Lendelede.
OCMW Lendelede is bereid om te helpen voor de contact opsporing binnen de gemeente.
Meegedeeld.
56. Mail d.d. 24.07.2020 van [***] – Agentschap Zorg en Gezondheid (onze ref. I/2020/1963).
Betreft: Kermisprogramma Lendelede.
Advies van mevr. [***] omtrent het voorziene kermisprogramma.
Dit advies dateert echter van voor de nieuwe regelgeving.
Meegedeeld.
57. Mail d.d. 24.07.2020 van [***] – Gemeente Meulebeke (onze ref. I/2020/1964).
Betreft: Afrekening schakelzorgcentrum ELZ Rits en Midden West-Vlaanderen.
De bijdrage voor Lendelede bedraagt 334,51 euro.
De overgebleven materialen worden verdeeld onder de 17 gemeenten van ELZ Rits en ELZ
Midden West-Vlaanderen.
Goedgekeurd. Dit zal voor verder gevolg doorgegeven worden aan de financiële dienst.
58. Mail d.d. 27.07.2020 van [***] – Welzijn 13 (onze ref. I/2020/1982).
Betreft: Update 27 juli 2020.
Meegedeeld.
59. Mail d.d. 27.07.2020 van [***] - Midwest (onze ref. I/2020/1967).
Betreft: Opvolging Midwestoverleg Corona: Standpunt Midwestburgemeesters
voorbereiding Nationale Veiligheidsraad.
Meegedeeld.
60. a) Mail d.d. 27.07.2020 van [***] – Midwest (onze ref. I/2020/1983).
Betreft: Verslag Midwestoverleg 27 juli 2020.
b) Mail d.d. 28.07.2020 van [***] – Midwest (onze ref. I/2020/1995).
Betreft: Verslag Midwestoverleg 28 juli 2020.
Meegedeeld.
61. Mail d.d. 25.07.2020 van de Burgemeester aan de horeca-uitbaters (onze ref.
U/2020/1144).
Betreft: Horecaformulier.
Informatie mail met de link naar het formulier dat gebruikt kan worden voor de verplichte
registratie in de horeca.
Meegedeeld.

62. Mail d.d. 26.07.2020 van [***] – Frituur de Platse (onze ref. I/2020/1987).
Betreft: Horecaformulier.
Kan de gemeente een 50-tal exemplaren bezorgen van het verplichte
aanwezigheidsformulier voor de horeca?
63. Mail d.d. 26.07.2020 van [***] – Café De Kroone (onze ref. I/2020/1985).
Betreft: Aanwezigheidsformulier gasten horeca.
Kan de gemeente gratis kopies bezorgen van het verplichte aanwezigheidsformulier?
Er wordt beslist om aan alle horeca-zaken een startvoorraad formulieren te bezorgen met de
melding dat zij steeds bijkomende exemplaren gratis kunnen bekomen door deze aan te
vragen via mail. De formulieren zullen nog voor het weekend aan alle zaken bezorgd worden.
64. Mail d.d. 28.07.2020 van [***] – W13 (onze ref. I/2020/1993).
Betreft: Update 28 juli 2020 ivm contacopsporing.
Meegedeeld.
65. Mail d.d. 28.07.2020 van [***] – FOD Volksgezondheid (onze ref. I/2020/1988).
Betreft: Webinar – Psychosociale interventies voor personeel in de zorgsector gedurende
de COVID-19-crisis.
Meegedeeld.
MANDATARISSEN:
66. Schrijven d.d. 26.06.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1922).
Betreft: Schriftelijke vraag d.d. 14.06.2020.
De ontbrekende mail (tussen [***] en de zaakvoerder van de website) zal bezorgd worden.
67. Schrijven d.d. 15.07.2020 van [***] (onze ref. I/2020/1923).
Betreft: Inkomende briefwisseling.
Deze stukken zullen doorgestuurd worden na bespreking met de algemeen directeur.
ALGEMEEN:
68. Mail d.d. 09.07.2020 van Dag van de Vrede (onze ref. I/2020/1861).
Betreft: open brief 21 september 2020.
Meegedeeld.
69. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 167 tot nr. 175 goedgekeurd.
70. De bestelbons van 2020 worden van nr. 642 tot nr. 678 goedgekeurd.
71. Het proces-verbaal d.d. 15.07.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Dit proces-verbaal d.d. 29 juli 2020 wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en
Schepenen in zitting van 5 augustus 2020.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur wnd.,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vermeulen M.

Dewaele C.

