Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

BESLUITENLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JANUARI 2021
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J. (digitaal), Moerkerke E., Bonte F.,
Debrabandere G., Vanoverbeke B., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Devreese
V., Desmet T., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Vansteenkiste K., Raadslid.
In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 20.11.2020 houdende organisatie
van de zittingen van de lokale bestuursorganen, dat heden ter bekrachtiging wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad, zal deze vergadering omwille van de openbare veiligheid achter gesloten
deuren plaatsvinden in GC Den Tap.
De raad is akkoord dat communicatieambtenaar Elvire Vanysacker en technicus Rik Duvillier de
zitting bijwonen in functie van de technische ondersteuning.
OPENBARE VEILIGHEID:
1.

Wijzigen algemene politieverordening.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : In de algemene politieverordening worden volgende artikels gewijzigd of ingevoegd
als volgt :
a) artikel 159 septies ivm lachgas,… wordt integraal vervangen door volgende
tekst :
§1. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te
verhandelen en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een
oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het opwekken van een
roeseffect.
§2. Het is verboden om voorwerpen te verkopen en/of te bezitten die de menselijke
consumptie van lachgas faciliteren.
§3. Het is de uitbaters en hun aangestelden van private maar publiek toegankelijke
inrichtingen verboden om al dan niet stilzwijgend het gebruik van schadelijke stoffen
als lachgas, klaviergas, aanstekergas met het oog op het opwekken van een
roeseffect toe te laten in hun zaak.
§4. Het is verboden om op het publiek domein en in private maar voor het publiek
toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te
inhaleren met het oog op het opwekken van een roeseffect.”

b) artikel 179bis wordt gewijzigd als volgt:
de eerste zin van § 2. wordt vervangen door volgende tekst:
‘De uitbating van een horecazaak kan in de periode van 15 februari tot en met 15
november uitgebreid worden met een zomerterras en in de periode van 15 oktober tot
en met 15 maart uitgebreid worden met een winterterras op het voetpad grenzend
aan de uitbating op voorwaarde dat de doorgang op het voetpad van 1,5 m behouden
blijft.’
Er wordt een §4bis toegevoegd met de specifieke voorwaarden voor winterterrassen
luidend als volgt:
§4bis. Voor winterterrassen gelden bovendien volgende voorwaarden:
Wie een terras afgesloten met gevels en eventueel een overkapping voorziet, zorgt
ervoor dat zeker één derde van de wanden doorzichtig is. Voor wie een losstaande
constructie zet, wordt aanbevolen om één volledig transparante of open wand te
hebben in functie van de evacuatie van de handelszaak.
Enkel professioneel en weerbestendig, duurzaam materiaal is toegestaan.
Partytenten zijn verboden. Hierbij moet ook rekening gehouden te worden met de
maximale belasting (sneeuw, wind,…).
Verwarmingselementen worden toegestaan mits deze gekeurd zijn (voor meer info
zie : https:///www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig ) Er dient gezorgd te worden voor de
aanwezigheid van de nodige blusmiddelen, alsook mogen de
evacuatiemogelijkheden uit het bestaande gebouw niet beperkt worden door het
aanbouwen van een terras.
Indien het terras aangebouwd worden aan (een) naastliggende pand(en), dient er een
schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) en/of bewoner(s)/uitbater(s) van dit pand
te zijn.
Versterkte buitenmuziek wordt niet toegestaan.
c) In titel 4 – hoofdstuk 1. Verwijdering van restafvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen worden volgende wijzigingen opgenomen :
Art. 278 § 2 wordt vervangen door volgende tekst:
§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons, plastiekfolies en
zakjes, kunststofverpakkingen zoals bakjes, schaaltjes, vlootjes, potjes, tubes mogen
niet meer meegegeven met het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval, of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen, drankkartons en kunststofverpakkingen.
Art. 281 § 1 wordt vervangen door volgende tekst:
§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed
gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat en bevuild zijn.
Art. 286 § 2 en §3 worden vervangen door volgende tekst:
§2. Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing op de recyclageparken van:
- Ardooie - Biekorfstraat 8
- Dentergem - Brouwerijstraat 21a
- Ingelmunster - Trakelweg zn
- Izegem - Lodewijk De Raetlaan 9
- Ledegem - Roeselarestraat 1
- Lendelede – Langemuntelaan 9
- Meulebeke – Randweg zn
- Oostrozebeke – Ballingstraat 1
- Pittem - Fonteinestraat 28
- Ruiselede – Bambruggestraat zn
- Tielt - Ten Hovestraat 7
Deze steden/gemeenten vormen het werkingsgebied van I.V.I.O.

§3. Gebruikers
Enkel natuurlijke personen vanaf 12 jaar die in het bezit zijn van een geldige
elektronische identiteitskaart (e-ID) en die woonachtig zijn in het werkingsgebied van
de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. en personen die in het bezit zijn van een
elektronische toegangskaart (eTK) (zie artikel 287) kunnen zich aanmelden op alle
recyclageparken. Deze personen mogen op elk rp van I.V.I.O. hun afval deponeren,
binnen de bepalingen van dit reglement.
Art. 287 § 5 wordt vervangen door volgende tekst:
§5. Tarieven
Alle onderstaande tarieven van de betalende fracties worden per schijf van ¼ m³
aangerekend.
a. Tarieven huishoudelijke afvalstoffen
De maximale aanbieding en de maximale gratis aanbieding gelden per huisgezin en
niet per individu en worden op weekbasis beschouwd. Een week loopt van
maandagmorgen tot zondagavond.
Aard
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten
Asbesthoudend afval
Asbestzak klein (1,20 m x 1,20 m)
Asbestzak groot (2,20 m x 1,20 m)
E.P.S.–verpakking (ISOMO)
Frituurolie en -vet
Grofvuil*
Harde plastiek
Hol glas
Hout
Houtsnippers
Inert materiaal**
KGA
Matras
Metalen
Motorolie
Papier en karton
Puinafval (bouw)**
Snoeihout, tuinafval en gazonmaaisel
Textiel
TL–lampen
Vlak glas, autoruiten

Tarief

Tarief te betalen vanaf:

gratis

Niet van toepassing

€50/m3
€1,50/zak
€2,50/zak
gratis
gratis
€25/m3
€25/m3
gratis
€10/m3
€4/m³
€20/m3
€1/liter
gratis
gratis
gratis
gratis
€20/m3

Meer dan 1 m³ op jaarbasis
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Steeds te betalen
Meer dan 1 m³ op
weekbasis
Niet van
toepassing
Meer dan 1 m³ op
weekbasis
Steeds
te betalen
¼ m³ op weekbasis
Meer dan 50 liter op
weekbasis
Niet van
toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
¼ m³ op weekbasis
Meer dan 2 m³ op
weekbasis
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Meer dan 1 m³ op
weekbasis

€15/m3
gratis
gratis
€ 25/m3

*= betreffende grofvuil worden volgende vaste tarieven toegepast:
zetel = € 6,25 (= ¼ m³ / zitplaats) Indien hoeksalon telt de bocht als 1 zitplaats
stoel = € 2,5 ( = < ¼ m³)
**= puinafval (bouw) en inert materiaal worden als één geheel gezien bij registratie
maar moeten in aparte recipiënten worden gedeponeerd

b. Tarieven vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Voor de berekening van de maximale aanbieding per week wordt als een week
beschouwd de periode startend op maandagmorgen en lopende tot zondagavond.

Aard
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
Asbesthoudende afval
Asbestzak klein (1,20 m x 1,20 m)
Asbestzak groot (2,20 m x 1,20 m)
E.P.S.–verpakking (ISOMO) (zak van
1,5 m³)
Frituurolie
en -vet
Grofvuil*
Harde plastiek
Hol glas
Hout
Houtsnippers
Inert materiaal
KGA
Landbouwfolies
Matrassen
Metalen
Motorolie
Papier en karton
Puinafval (bouw)
Snoeihout, tuinafval en gazonmaaisel
Textiel
TL –lampen
Vlak glas, autoruiten

Tarief

Max. aanbieding op
weekbasis

Gratis

Geen beperking

€50/m3
€1,50/zak
€2,50/zak
€5/zak
gratis
€25/m3
€25/m3
gratis
€10/m3
€4/m³
€50/m3
€1/liter
€25/m³
gratis
gratis
gratis
gratis
€20/m3
€15/m3
gratis
gratis
€25/m3

5 m³
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
5 m³
Niet van toepassing
5 m³
250 liter
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking
5 m³
5 m³
Geen beperking
Geen beperking
Geen beperking

*= betreffende grofvuil worden volgende vaste tarieven toegepast:
zetel = € 6,25 (= ¼ m³ / zitplaats) Indien hoeksalon telt de bocht als 1 zitplaats
stoel = € 2,5 ( = < ¼ m³)
c. Tarief opkuis niet reglementair deponeren van afval
Aard
Afval plaatsen buiten de omheining
Afval in foutief recipiënt deponeren

Tarief
vaste kost: €25
variabele kost:€25/m³
vaste kost: €25
variabele kost: €25/m³

Art. 287 § 7 wordt vervangen door volgende tekst:
§ 7. Niet toegelaten afvalstoffen
- groente- en fruitafval
- restafval
- PMD
- Aarde, stabilisé, zand, zavel, graszoden en alle minerale bulk
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie )
- radioactief afval, m.u.v. sommige rook detectoren
- niet- cementgebonden asbesthoudende materialen.

- krengen van dieren en slachtafval
- oude en vervallen geneesmiddelen
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
- zonnepanelen
- treinbilzen
- autobanden
- airbags
- asfalt-roofing
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 2 : Alle overige bepalingen van deze verordening blijven ongewijzigd.
Artikel 3 : Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet
over het Lokaal Bestuur.
Artikel 4 : Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan het Provinciebestuur
van de Provincie West-Vlaanderen, de Procureur des Konings van West-Vlaanderen,
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de griffie van de
politierechtbank van Kortrijk, aan de bevoegde sanctionerende ambtenaren, de
korpschef van de PZ Vlas, de lokale politiepost, de voorzitter van het politiecollege en
aan IVIO.
FINANCIEN:
2.

Verlenen vrijstelling van de heffing op terrassen voor het aanslagjaar 2021 (compensatie
Covid-19).

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Voor het dienstjaar 2021 wordt een vrijstelling van de heffing op de terrassen
toegestaan aan alle belastingplichtigen.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissing.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de financieel directeur te
bezorgen.
OPENBARE WERKEN :
3.

Goedkeuren Samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en de gemeente Lendelede voor
riolerings- en wegeniswerken in de Meikapelstraat.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en de gemeente
Lendelede voor riolerings- en wegeniswerken Meikapelstraat goed te keuren.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg toe te sturen aan Fluvius,
Noordlaan 9, 8820 Torhout en aan de verantwoordelijke riolering bij Fluvius op het
e-mailadres : bart.aelvoet@fluvius.be.

MILIEU:
4.

Vaststellen reglement “Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater” (IBA).

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Het reglement rond het verplichtend plaatsen van Individuele Behandelingsinstallaties
voor Afvalwater door Fluvius vast te stellen als volgt :
Artikel 1 Toepassingsgebied:
Dit reglement is van toepassing op percelen die, conform de geldende
zoneringplannen, gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied te
Lendelede. Hier is geen collectieve riolering voorzien of gepland. Deze percelen zijn
niet voorzien aan te sluiten op een openbare riolering en
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt door de overheid verplicht een individuele
behandelingsinstallatie of IBA, voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, te
plaatsen.
Artikel 2 Bepaling:
Met ingang van dit reglement worden, op de in artikel 1 vermelde percelen, enkel
IBA’s toegestaan die geplaatst en beheerd worden door de rioolbeheer Fluvius. Een
IBA die geplaatst en beheerd wordt door een particulier is niet meer toegestaan.
Artikel 3 Uitwerking:
Nieuwbouwwoningen en grondige verbouwingen op percelen gelegen in artikel 1,
worden via de omgevingsvergunning verplicht een IBA te plaatsen via de
rioolbeheerder Fluvius. De rioolbeheerder zal deze IBA’s ook beheren. Hierbij is het
aansluitreglement ‘Algemeen reglement inzake de installatie en exploitatie van
individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater’, goedgekeurd door de Raad van
bestuur van Infrax West op 22 februari 2020 en latere wijzigingen.
Artikel 2 : Dit reglement treedt in werking op 01.02.2021 en geldt voor onbepaalde duur.
Artikel 3 : Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het
decreet lokaal bestuur (DLB) en wordt opgenomen op de lijst met beknopte
omschrijving dit wordt verzonden aan de provinciegouverneur.
Artikel 4 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg toe te sturen aan Fluvius
West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be en aan de verantwoordelijke riolering bij
Fluvius op het e-mailadres : bart.aelvoet@fluvius.be.
ALGEMEEN:
5.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting d.d. 17.12.2020.

De notulen van de voorgaande zitting d.d. 17.12.2020 worden eenparig goedgekeurd.
6.

Mondelinge vragen en mededelingen.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Algemeen Directeur,
Vandecasteele C.
Getekend door:Christophe Vandecasteel
Getekend op:2021-01-29 14:59:22 +01:0
Reden:Digitaal ondertekend

De Voorzitter,
Ketels P.
Getekend door:Pedro Ketels (Signature)
Getekend op:2021-01-30 11:55:50 +01:0
Reden:Digitaal ondertekend

