BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 5 AUGUSTUS 2020
Aanwezig: MM.

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

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

Kennisname van het einde van het openbaar onderzoek naar aanleiding van de
opheffing van Voetweg 26.
Er werd op 27.05.2020 advies gevraagd aan het gewestelijk Departement Omgeving, de
provinciale dienst Mobiliteit, Infrabel en De Lijn.
Er werd op 03.06.2020 een reactie ontvangen van het gewestelijk Departement
Omgeving waarin wordt aangehaald dat er op dit moment geen dossier specifieke
adviezen worden verleend en dat aan het decreet van de Gemeentewegen moet worden
voldaan.
Er werd op 25.06.2020 een gunstig advies ontvangen van De Lijn.
Er werd op 16.07.2020 een gunstig advies ontvangen van de Deputatie.
Er werden 12 schriftelijke bezwaarschriften ingediend, nl. door :
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];
- [***];

2.

Kennisname van de vaststellingen gedaan door het gemeentelijk Omgevingsloket op
31.07.2020 ter hoogte [***]
Beslist de PZVlas de opdracht te geven om hiervoor de nodige vaststellingen te doen.

3.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4524 [***], tot het herinrichten van
het dagverzorgingscentrum: individuele flat wordt gemeenschappelijke leefruimte,
gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 14, sectie B 452 L.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan HVZ Fluvia.

4.

Mail d.d. 05.08.2020 van [***] – Mijn Huis (onze ref. 2020/2048).
Betreft: Start der werken in De Vierschaar.
Betrokkene antwoordde via een mail waarbij hij weerlegt dat de vergunning vervallen is.
Op 24/02/2020 heeft hij een mail gestuurd om de start van de werken mee te delen.

CORONA/EVENEMENTEN:
5.

Kennisname ontwerp politiebesluit van de Burgemeester inzake lokale aanvullende
maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis.
Kennisname mail Provinciebestuur d.d. 04/08/2020 waarbij zij zich akkoord verklaren
(onder voorbehoud van het nog te ontvangen advies van de gewestelijke
gezondheidsinspecteur).
Het College neemt kennis van dit ontwerp. Van zodra het advies van de gewestelijke
gezondheidsinspecteur ontvangen is, zal dit opgemaakt en gepubliceerd worden.

6.

Annulatie Lendelede kermis 2020.
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De kermis van Lendelede voorzien in het week-end van 21 tot en met 25
augustus 2020 te annuleren.
Artikel 2 : De foorkramers die voor deze activiteit een standplaats hebben te
verwittigen van de annulatie.
Artikel 3 : De cultuurdienst te verzoeken om de diverse artiesten die geboekt zijn
voor dit week-end te verwittigen van de annulatie.
Artikel 4 : Deze beslissing ook via de gemeentelijke website en facebook bekend te
maken bij de bevolking.
Via mail worden ook de raadsleden (gemeenteraad en BCSD), horeca-zaken van
Lendelede, het personeel van gemeente en OCMW, de politiediensten van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
7.

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.

8.

Mail d.d. 03.08.2020 van [***].
Betreft: Urnenveldplaat [***].
Deze plaat werd reeds door de aanvrager betaald maar bij het binnendragen voor het
graveren bleek er een probleem waardoor de aannemer een andere plaat heeft
gemaakt.
Voorstel om de betaalde som van 300 euro terug te betalen aan betrokkene ter
financiering van de kosten voor deze extra plaat die de aannemer zelf heeft geleverd.
Goedgekeurd.

9.

Begraafplaats Sint-Katharina:
Bij de ontruiming door [***] was er discussie over hoeveel graven mochten ontruimd
worden (niet duidelijk vermeld op offerte maar vorig jaar 20 graven – nu 37 graven).
Er werd beslist door de algemeen directeur wnd. [***] om de 37 graven te ontruimen
teneinde een herhaling van de eenmalige kosten te vermijden.
Dit zal waarschijnlijk wel een meerkost tot gevolg hebben.

EVENEMENTEN:
10. Mail d.d. 31.07.2020 van De Talententuin – [***] (onze ref. 2020/2026+2030).
Betreft: Welkomstdag op donderdag 27 augustus: organisatie & richtlijnen.
De COVID-Event Scan werd ingevuld en zij kregen een groen label.
Dit mag georganiseerd worden conform de richtlijnen. Daar er gewerkt wordt met
inschrijvingen per tijdsslot, is een registratie op de dag zelf niet verplicht.
11. Mail d.d. 31.07.2020 van [***] (onze ref. 2020/2022).
Betreft: Klein kamp in Lendelede.
Vraag om in Lendelede (geboortebos of bergkapel) een klein kamp (2 overnachtingen)
te mogen organiseren voor de toppers (8 personen in totaal).
Het College stelt voor om dit uit te stellen tot september of oktober. De gemeente zou in
overleg met de jeugdraad een plaats zoeken waar wij als gemeente zorgen voor sanitair
en dan zouden zij bvb. per groep start van werkjaar kunnen doen met overnachting.
12. Mail d.d. 30.07.2020 van [***] - Chirojongens Sint-Nico (onze ref. 2020/).
Betreft: Reactie op voorstel afsluiten werkjaar/kamp.
Vraag indien dit niet aan het jongensheem mag doorgaan.
Tijdens de zitting vernemen wij dat zij intussen die activiteit organiseren op koer
jeugdlokalen zoals oorspronkelijk voorgesteld.
13. Mail d.d. 03.08.2020 van [***] – kok Chirojongens (onze ref. 2020/2023).
Betreft: afsluiten werkjaar/kamp.
Vraag of zij aan de kinderen een donut mogen geven (waren al gesponsord voor
hoofdkamp en zouden andere moeten vernietigd worden.
Goedgekeurd mits dit te bedelen bij aankomst of vertrek.
14. Mail d.d. 29.07.2020 van [***] – café De Kroone (onze ref. 2020/2024).
Betreft: Organisatie etentje spaarkas De Kroone Spaarders op 14.08.2020 met 50
personen – catering door erkende cateraar met bediening aan tafel.
Goedgekeurd mits strikte naleving van de geldende regels ivm Covid-19.
15. Mail d.d. 04.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2044).
Betreft: Aanvraag informatie ivm feest communie + doopfeest op 14.08.2020 (12
volwassenen + 5 kinderen onder de 12 jaar).
Hier geldt de federale regeling voor receptie en banketten, zijnde : max. 5 personen
buiten het eigen gezin met max. totaal 10 personen, kinderen beneden 12 jaar niet
inbegrepen.
16. Mail d.d. 01.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2025).
Betreft: Aanvraag garageverkoop van speelgoed ingevolge stopzetting opvang.
Er zal worden meegedeeld dat dit onder de huidige regeling niet haalbaar is.
17. Mail d.d. 04.08.2020 van [***] – HVZ Fluvia (onze ref. 2020/2039).
Betreft: Inrichten tijdelijke kazerne in gemeenteloods tijdens Lendelee Koerse.
Er zal geantwoord worden dat de kermis en ook Lendelee Koerse geannuleerd zijn
waardoor dit dus niet nodig zal zijn.
18. Mail d.d. 01.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2028).
Betreft: Vraag wat er met Lendelede kermis en de Skalulfeesten zal gebeuren.
Er zal geantwoord worden dat de kermis en Skalulfeesten geannuleerd zijn.
19. Mail d.d. 31.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2014).
Betreft: Mededeling annulatie feest [***] (communiefeest op 29/08/2020 in Kloostertuin).
Meegedeeld.

20. Mail d.d. 03.08.2020 van [***] – 70-jarigen (onze ref. 2020/2031).
Betreft: Mededeling annulatie feest 70 jarigen op 18 oktober 2020.
21. Mail [***], dd. 16.07.2020, betreffende aanvraag geluidsversterking en 3
podiumelementen. (Ref. I_2020_2034)
Op 05.09.20 gaat er in de sporthal een “kick-off” dag door met demo van volleybal voor
groot en klein. Men vraagt 3 podiumelementen en geluidsversterking.
De podiumelementen zijn voorradig. Voor de geluidsversterking moet men afspreken
met de sportfunctionaris.
22. Mail GL Jazzclub- [***], dd. 16.07.2020, betreffende herdenking [***]op 04.09.20
(Ref.I_2020_2035)
Op 04.09.20 wenst men een herdenkingsmoment te organiseren voor [***]. Dit zou
doorgaan op de koer van het DOC van 18u30 tot 23u. Men verwacht 200 personen.
Familie en genodigden. Kan dit doorgaan?
Goedgekeurd onder voorbehoud van uitslag CERM formulier.
23. Te beslissen aangaande de kermis:
A. Mail Lendelee Koerse, dd. 27.06.20 (Ref.I_2020_1947)
Zou doorgaan op 24.08.20 , men verwacht 80 personen.
B. Mail GL Jazzclub, dd. 01.07.20 (Ref.I_2020_2036)
Optreden aan het DOC , men verwacht 50 personen.
C. Mail Koninklijke veloclub, dd. 13.07.20 (Ref.I_2020_2038)
Zou doorgaan op 25.08.20, men verwacht 500 personen
Voormelde activiteiten worden normaal geannuleerd ingevolge de annulatie van de
kermis. Mocht GL Jazzclub hun concert toch willen organiseren dan moeten zij nog
het CERM formulier voorleggen vooraleer dit definitief kan goedgekeurd worden.
D. Mail Skalul, dd. 07.07.20 (Ref.I_2020_2037)
“Drink het vat leeg” op 15.08.20 , men verwacht 80 personen
Normaal zal dit niet doorgaan daar Skalul al gesloten is (cfr bespreking).
Goedgekeurd onder voorbehoud van uitslag CERM formulier.
FINANCIEN:
24. Offertes voor beschermingsmaskers voor het personeel.
Beide offertes zijn voor maskers in kunststof. Vraag om ook offertes voor maskers in
katoen aan te vragen.
Er wordt geopteerd om de kiezen voor elastieken rond de oren ipv rond het hoofd.
OPENBARE WERKEN:
25. Mail d.d. 29.07.2020 van [***]– syndicus Vijverzicht (onze ref. 2020/2001).
Betreft: Putten in fietsdoorsteek Vijverzicht-Izegemsestraat zijn verstopt en dienen
gereinigd te worden.
Dit werd voor verder gevolg doorgegeven aan de dienst Openbare Werken.
26. Betekening d.d. 31.07.2020 van Gerhanko vzw op verzoek van [***] (onze ref.
2020/2021).
Betreft: Proces-verbaal van vaststelling van de toestand tussen de eigendom
Harelbeeksestraat en het openbaar domein.

Na overleg werd er vandaag een akkoord bereikt met de eigenaar om die haag te laten
snoeien op een hoogte van 80 cm. Hierdoor kunnen de afvoeren aangelegd worden
zodat de asfalteringswerken kunnen uitgevoerd worden.
VERKEER/MOBILITEIT:
27. Mail d.d. 03.08.2020 van [***]– PZ Vlas (onze ref. 2020/2047).
Betreft: tent Tamarind: deze tent staat te dicht bij het zebrapad. Ondanks twee
aanmaningen van de politie weigert zij die tent te verplaatsen. Voor de zichtbaarheid
moet die tent op een afstand van min. 5 m. van het zebrapad geplaatst worden.
Betrokkene heeft een afspraak in het gemeentehuis en dit zal dan toegelicht worden.
28. Mail d.d. 02.08.2020 van [***] – student U Hasselt (onze ref. ROB/2020/16).
Betreft: Opvragen gegevens/data van verkeerstelling in de fietsstraten van de gemeente.
Bij navraag blijken wij maar over één verkeerstelling te beschikken van de Kasteelstraat
voor de periode 1-7 februari 2017.
Deze gegevens zullen hem doorgemaild worden.
ALGEMEEN:
29. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 176 tot nr. 188 goedgekeurd.
30. De bestelbons van 2020 worden van nr. 679 tot nr. 681 goedgekeurd.
31. Het proces-verbaal d.d. 29.07.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Dit proces-verbaal d.d. 5 augustus 2020 wordt goedgekeurd door het College van
Burgemeester en Schepenen in zitting van 19 augustus 2020.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

