Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

NOTULEN 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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de algemene politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad van Lendelede op
18.12.2008 en gewijzigd bij diverse gemeenteraadsbeslissingen;
Overwegende dat er drie belangrijke wijzigingen moeten voorzien worden :
a) Voorzien van de mogelijkheid van winterterrassen;
b) Aanpassen van de bepalingen inzake lachgas;
c) Aanpassen van de bepalingen ivm verwijderen van afvalstoffen;
Overwegende dat er recent een vraag is gekomen om ook winterterrassen te mogen voorzien op
het grondgebied van de gemeente Lendelede;
Overwegende dat volgens artikel 179bis van de algemene politieverordening enkel terrassen zijn
toegelaten in de periode van 15 februari tot en met 15 november;
Overwegende dat het aangewezen blijkt om de winterterrassen toe te laten in de periode van
15 oktober tot en met 15 maart daar wij in die maanden koude periodes kunnen hebben en het
dan ook aangewezen blijkt om beide periodes te laten overlappen zodat uitbaters die niet
investeren in een winterterras toch hun terras kunnen plaatsen volgens de gebruikelijke
zomerperiode, en dat uitbaters die wel investeren in een winterterras, deze lang genoeg kunnen
gebruiken;
Gelet op het voorstel om artikel 179bis aan te passen zodat zomerterrassen zijn toegelaten in de
periode van 15 februari tot en met 15 november en dat winterterrassen zijn toegelaten in de
periode van 15 oktober tot en met 15 maart;
Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de winterterrassen een bijkomende paragraaf in te
voegen in artikel 179bis om de specifieke voorwaarden voor dergelijke terrassen op te nemen, nl.
§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.
Gelet op de mail d.d. 25.11.2020 van Stad Kortrijk met de vraag om diverse wijzigingen in het
APV goed te keuren;
Gelet op het voorstel om hiervoor enkel de artikels te wijzigen die ook voor Lendelede van
toepassing zijn, nl. het aanpassen van artikel 159 septies aangaande lachgas,…;
Gelet op de mail d.d. 16.12.2020 van IVIO waarbij ons de nieuwe regelingen worden meegedeeld
ivm de ophaling van PMD en de wijzigingen van de regeling van de containerparken;
Overwegende dat deze wijzigingen ook in de algemene politieverordening dienen opgenomen te
worden;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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).
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.12.2019 houdende vaststellen van het
belastingsreglement op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein voor de aanslagjaren
2020-2025;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.05.2020 waarbij een vrijstelling werd verleend van
deze heffing als compensatie voor de maatregelen voor Covid-19;
Overwegende dat de horeca ook nu nog steeds belangrijke verliezen lijdt door de corona-crisis;
Overwegende dat dit de enige belasting is die specifiek naar de horeca gericht is en het dus
aangewezen blijkt om ook voor het aanslagjaar 2021 een vrijstelling van de heffing op de
terrassen toe te staan;
Overwegende dat de aangifteformulieren normaal in het begin van het jaar worden opgestuurd;
Overwegende dat hierover dan ook dringend een beslissing dient genomen te worden zodat de
belastingplichtigen kunnen verwittigd worden dat zij dit ook voor 2021 niet moeten betalen;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de mail d.d. 26.08.2020 van Fluvius waarin meegedeeld wordt dat de VMM de
goedkeuring heeft verleend aan de aanvraag voor het rioleringsproject Meikapelstraat en
Rozebeeksestraat waarbij in een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien in de Meikapelstraat
vanaf de N36 tot aan de Ingelmunstersestraat enerzijds en vanaf de N36 tot aan de spoorweg in
de Rozebeeksestraat anderzijds;
Overwegende dat van zodra dit project wordt opgenomen op een goedgekeurd programma van
de VMM, de VMM instaat voor subsidiëring van de rioleringswerken van dit project waardoor de
gemeente enkel moet instaan voor de financiering van de wegeniswerken en hiervoor een
bedrag voor “sleufherstel” ontvangt van Fluvius;
Gelet op het digitaal overleg met Fluvius van 02.12.2020 waarbij de procedure voor de
goedkeuring van een rioleringsproject overlopen werd waaruit bleek dat het aangewezen was om
voor dit project een voorontwerp op te maken;
Overwegende dat eenmaal het voorontwerp is opgemaakt en de VMM dit project op een
goedgekeurd programma plaatst, er sneller naar de ontwerpfase kan worden overgegaan;
Overwegende dat er dienaangaande een samenwerkingsovereenkomst moet afgesloten worden
tussen Fluvius en de gemeente Lendelede waarbij Fluvius wordt aangeduid als opdrachtgevend
bestuur (bouwheer);
Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en de gemeente
Lendelede voor de riolerings- en wegeniswerken in de Meikapelstraat;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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).
De raad, in gesloten zitting,
Overwegende dat de zoneringsplannen van de Vlaamse Milieu Maatschappij het grondgebied
opdelen in het reeds gerioleerd gebied, het gebied waar nog collectieve zuivering moet gebeuren
en het gebied waar geen collectieve, maar individuele zuivering is voorzien;
Overwegende dat als een pand gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied, dit
betekent dit dat de zuivering van het afvalwater individueel dient te gebeuren en dit door het
plaatsen van een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater);

Overwegende dat in centraal gebied/geoptimaliseerd buitengebied waar riolering aanwezig is,
aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie, dit niet van toepassing is;
Overwegende dat de gemeente de eigendom en het beheer van de riolering op openbaar domein
heeft overgedragen aan Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;
Gelet op het algemeen waterverkoopreglement zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse
regering van 8 april 2011 en latere wijzigingen;
Gelet op de aanvullende voorwaarden bij het algemeen waterverkoopreglement opgemaakt door
Fluvius en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2019;
Gelet op de aanvullende technische voorschriften betreffende de huisaansluiting of IBA en
privéafvoer, goedgekeurd door de Raad van bestuur van Infrax West op 27 november 2017;
Gelet op het 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;
Overwegende dat een IBA het afvalwater zuivert zodat de lozing voldoet aan de VLAREMnormen;
Gelet op de algemene voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater gelegen in het
individueel te optimaliseren buitengebied zoals bepaald in artikel 6.2.2.4.1. van VLAREM II;
Overwegende dat IBA's door de rioolbeheerder kunnen geplaatst zijn, of door de particulieren
zelf. Deze laatste kunnen om de vijf jaar een attest aan de gemeente vragen om een vrijstelling
te krijgen van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend op de waterfactuur.
Hiervoor moet een erkend labo ten laste van de aanvrager een bewijs van goede werking
bezorgen aan de gemeente. Het afleveren van de attesten voor de vrijstelling van de
saneringsbijdrage brengt administratie met zich mee. Ook is het systeem niet sluitend naar de
goede werking van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het verleden leert ons dat in de
praktijk de opgelegde normeringen bij particuliere installaties moeilijk gehaald worden. Om het
kwaliteitsniveau van de geplaatste IBA's beter te bewaken, wordt bijgaand reglement
voorgesteld. Dit bepaalt dat er op het grondgebied van Lendelede voortaan enkel IBA's kunnen
geplaatst worden door de rioolbeheerder. Het plaatsen of renoveren van particuliere IBA's wordt
met ingang van het reglement niet meer toegestaan. De bestaande particuliere IBA's kunnen
behouden blijven, maar zijn uitdovend. Bij rioleringswerken worden bestaande IBA's kortgesloten
door de aansluitplicht op de riolering. Binnen het GUP (gebiedsdekkend uitvoeringsplan) is een
prioriteitenlijst van te plaatsen IBA's uitgewerkt. Deze plannen worden om de zes jaar herzien.
Herziening van deze plannen is in voorbereiding. De prioriteitenlijst van het GUP rond het
plaatsen IBA's wordt uitgewerkt door de rioolbeheerder;
Overwegende dat het dan ook aangewezen blijkt om te voorzien dat enkel netbeheerder Fluvius
nog IBA’s mag plaatsen op het grondgebied van de gemeente Lendelede;
Gelet op de toelichting door de Schepen van Milieu;
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.

1. Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele inzake de criminaliteitscijfers 2020
voor de gemeente Lendelede.
Burgemeester Carine Dewaele geeft een toelichting over de criminaliteitscijfers van
Politiezone VLAS n.a.v. de politieraad van afgelopen maandag. Kortrijk, Kuurne en Lendelede
krijgen elk een rapport van zijn of haar gemeente. Voor de gemeente Lendelede gaat het om
141 criminele feiten, inclusief coronafeiten. Het betreft een stijging t.o.v. vorig jaar. Zonder de
coronafeiten heeft Lendelede 110 feiten en dus een daling in de criminele cijfers tegenover
vorig jaar. Vorig jaar tekende Lendelede nog 131 feiten op. Wat opvalt zijn de fluctuaties in de
maanden februari – maart en november - december. Dit heeft enerzijds te maken met de
lockdown en anderzijds met de avondklok.
Vorig jaar werden 31 corona-gerelateerde feiten vastgesteld. Deze feiten werden in het begin
uitgesplitst in de oude nomenclatuur van volksgezondheid (9), dan het niet-naleven van het
samenscholingsverbod (13) en het niet-naleven van verplaatsingsverbod (9).
De 141 feiten worden tevens uitgesplitst in klasses. De 31 coronafeiten zijn opgenomen in de
44 overtredingen onder de noemer bijzondere wetten. Bij de misdrijven tegen eigendom (58)
wordt een daling van 17% vastgesteld. De feiten tegen personen en gezinnen (25) blijven
gelijk. De feiten tegen openbare orde en veiligheid (14) kent een forse stijging. Er werd geen
enkele GAS-vaststelling gedaan tegenover 1 vorig jaar.
De 110 criminele feiten, zonder de coronafeiten, zijn ook apart uitgesplitst op pagina 7.

Vooral de misdrijven tegen eigendom vallen op. Daar is cybercrime, oplichting via whatsapp
e.d., een grote oorzaak. Voor Lendelede betreft dit 19 feiten (oplichting) en dus een stijging
van 90%. Alle andere feiten tonen een dalend verloop buiten hacking. Het is een vaststelling
dat binnen de politiezone de online crime enorm gestegen is.
Hoe zal de politiezone hiermee omgaan? De politiezone heeft een zeer performant
registratiesysteem opgestart. Het is van groot belang dat de feiten op een juiste manier
geregistreerd worden. Binnen de politiezone is er de lokale crime unit. Er zijn continu 3
rechercheurs aan het werk om die feiten te onderzoeken. Er is een sterke samenwerking met
WVL4 en de federale politie. Het slachtoffer zit vaak in onze zone, maar de veroorzaker zit
soms ver buiten onze zone waardoor het zeer intens speurwerk is en het niet evident is om tot
vervolging over te gaan. Politiezone VLAS zet in op sensibilisering naar scholen en
verenigingen teneinde de mensen erop te wijzen dat dit een belangrijk item is in de
criminaliteitsbestrijding in de toekomst.
De inbraken en diefstallen van een vervoersmiddel zijn in dalende lijn. Hier kan de avondklok
een rol in spelen.
In de klasse misdrijven tegen personen en het gezin, meer bepaald opzettelijke slagen en/of
verwondingen binnen de familie, is een stijging vastgesteld van 4 naar 13 feiten. Deze stijging
ligt voornamelijk binnen dezelfde situaties die telkens terugkomen. Telkens er een melding bij
de politie binnenkomt, wordt dat als 1 nieuw feit beschouwd. De andere feiten kenden een
daling. Dit wordt steeds gemeld aan de sociale politie. Er loopt momenteel een proefproject
met stalkingsalarmen binnen de lokale zone alsook op nationaal vlak. In onze zone zijn er 5
stalkingsalarmen ter beschikking en zijn er momenteel 4 in omloop.
Bij de klasse misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid is een stijging vastgesteld.
Bij de klasse inbreuken tegen de bijzondere wetten (zonder de coronafeiten) is een globale
daling over de verschillende soorten feiten.
Voor Lendelede werd geen enkele GAS-boete genoteerd. In de politiezone werd in deze
klasse een algemene daling vastgesteld.
Cybercrime zal dus het belangrijkste aandachtspunt worden.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt vast dat er 1 voordeel aan Covid is, namelijk dat de
criminaliteit op veel vlakken daalt. Vanuit de fractie richt men zich tot de schepen van sociale
zaken waarbij gepolst wordt naar het bestaan van een extra ondersteuning voor die bepaalde
gezinnen die waarschijnlijk wel gekend zijn. Kan er een samenwerking zijn met de
gespecialiseerde politiedienst om de gezinnen extra te ondersteunen?
Schepen Rita Lammertyn verduidelijkt dat de identiteit van de gezinnen niet gekend is. Als er
een hulpvraag komt, zal uiteraard het nodige gebeuren.
Burgemeester Carine Dewaele vult aan dat vooral de sociale politie dit behartigt en opvolgt.
Indien er hulp nodig is vanuit de gemeente, zal dit zeker gebeuren.
Raadslid Gudrun Debrabandere vraagt of de personen, die cybercriminaliteit plegen, kunnen
opgespoord worden of wordt er enkel onderzoek naar gedaan?
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat er zeker hard naar deze personen wordt gezocht. Het
is vaak moeilijk te achterhalen daar deze personen zich vaak buiten de landsgrens bevinden.
Door het thuiswerk krijgt de cybercriminaliteit de kans om te boomen.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels raadt aan een verdachte mail of brief steeds door te geven
aan verdacht@safeonweb.be.
2. Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele aangaande een stand van zaken
over de coronacijfers en het vaccinatiecentrum.
Burgemeester Carine Dewaele meldt dat er momenteel 21 besmettingen zijn in Lendelede. Er
zijn enkele besmettingen in het WZC. De rest is geclusterd in familiaal verband.
Zaal ISO in Izegem is het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Izegem, Ingelmunster,
Ledegem en Lendelede. Alle inwoners boven 18 jaar komen in aanmerking voor een vaccin.

Voor Izegem betreft het 23.027 personen, voor Ingelmunster 9.070, voor Ledegem 7.761 en
voor Lendelede 4.716.
Het vaccinatiecentrum moet bemand worden. De eerstelijnszone is de hoofdorganisator. Er is
medisch en niet-medisch personeel nodig. Het medisch personeel wordt volledig
georganiseerd door de eerstelijnszone. Het niet-medisch personeel is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de lokale besturen. Het verdere overleg ligt in handen van de
algemeen directeurs. Er is nood aan centrumverantwoordelijken, medewerkers onthaal,
stewards, poetsverantwoordelijken en medewerkers voor het call center. Het
vaccinatiecentrum is klaar. De dry run is voorzien tussen 1 en 15 februari. Op 10 februari zou
alles startklaar moeten zijn. Er wordt een kalme start voorzien met 2 vaccinatielijnen, 6 dagen
op 7 en 12u per dag. In de piek worden 4 vaccinatielijnen voorzien, 7 dagen op 7 en 18u per
dag. Alles hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.
De financiering van het vaccinatiecentrum gebeurt via middelen vanuit Vlaanderen. Er zal
tevens gewerkt worden met vrijwilligers. Er wordt een gezamenlijke oproep gelanceerd naar
vrijwilligers om zich te registreren via www.helpdehelpers.be.
Per eerstelijnszone wordt een programmamanager aangeworven die de eindverantwoordelijke
is voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie. Tevens wordt ook een
populatiemanager aangesteld die het aantal vaccinaties opvolgt en de vaccinatiegraad in de
eerstelijnszone monitort zodat die gelijke tred houdt met de vaccinatiegraad in de rest van
Vlaanderen. Deze populatiemanager dient oog te hebben voor de meest kwetsbare groepen
die moeilijker bereikt worden.
Thuisvaccinatie is bestemd voor de meest kwetsbare, mindermobiele mensen die zich niet
kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum omwille van medische redenen. Ook dit wordt
verder uitgewerkt.
Er zijn 3 fases in de vaccinatiestrategie:
Fase 1a: buiten het vaccinatiecentrum, de bewoners van WZC en het zorgpersoneel.
Fase 1b: start in het vaccinatiecentrum met 65-plussers, risicopatiënten en essentiële
beroepen. Er wordt nog gewerkt aan de lijst met essentiële beroepen.
Fase 2: de piek in het vaccinatiecentrum, nl. de rest van de bevolking.
De uitnodiging voor het vaccin komt van hogerhand. Iedereen zal een brief ontvangen,
aangevuld met een sms of mail indien deze gegevens beschikbaar zijn. De mensen dienen
zich online of telefonisch aan te melden in het callcenter van het vaccinatiecentrum. Bij de
eerste vaccinatie kan een tweede vastgelegd worden door een medisch medewerker. Diverse
draaiboeken zijn klaar of in opmaak. Op diverse niveaus wordt alles verder uitgewerkt.
Raadslid Francis Bonte merkt op dat er gesproken wordt over programmamanager. Wordt er
gerekruteerd binnen het gemeentepersoneel of zijn dit externe personen daar het
waarschijnlijk om tijdelijke functies gaat?
Burgemeester Carine Dewaele bevestigt dat het om externen gaat. Wij voorzien vanuit
Lendelede een poule van 6 mensen die kunnen meewerken aan het onthaal en het callcenter.
Raadslid Gudrun Debrabandere stelt dat de inwoners van Lendelede heel positief zijn dat ze
naar het vaccinatiecentrum in Izegem kunnen gaan en niet naar de Expohallen in Kortrijk.
Vanuit de Krant van West-Vlaanderen haalt ze de woorden van de burgemeester aan: “Het
vaccinatiecentrum in Izegem is ideaal als locatie daar er via de Rijksweg een vlotte verbinding
is met Izegem.” Het is dan terzijde wel een raadsel dat het bestuur zich akkoord verklaard
heeft met de plannen om de gemeente Lendelede bij Zuid-West-Vlaanderen te laten
aansluiten als we zo dicht bij Izegem liggen.
Het is van groot belang dat er zich veel mensen registreren. Laten we met z’n allen een
oproep doen zodat er zich veel mensen vrijwillig melden. Wat met de personen die minder
mobiel zijn, niet beschikken over een eigen wagen of het openbaar vervoer niet kunnen
nemen? Kunnen zij een beroep doen op hulp van het OCMW? Kan de MMC hiervoor
ingeschakeld worden? Kunnen er vanuit het OCMW middelen vrijgemaakt worden om de
chauffeurs te betalen of moeten de mensen dit uit eigen zak betalen? Kunnen de mensen die
zich als vrijwilliger opgeven vroegtijdig gevaccineerd worden omdat zij dan met veel mensen in
contact komen?

Burgemeester Carine Dewaele stelt dat elke burgemeester vragende partij was om een
vaccinatiecentrum in eigen gemeente te hebben. De overheid heeft hier anders over beslist.
Het moest georganiseerd worden binnen de eerstelijnszone.
Lendelede gaat mee met de eerstelijnszone Midwest waardoor de gemeente met gans het
vaccinatieverhaal binnen Midwest zit. ELZ Midwest is opgesplitst in de regio Midwest
Roeselare en Rits (regio Izegem/Tielt). Gelukkig heeft men geopteerd voor 2 vaccinatiecentra
zodat niet iedereen naar Tielt moet.
De minder mobielen centrale van het Sociaal Thuis kan aangesproken worden voor het
vervoer. Dit wordt nog allemaal uitgewerkt.
Er wordt een zeker engagement verwacht vanuit de vrijwilliger. De vrijwilligers worden vooraf
gescreend en worden vooraf gevaccineerd.
Vanuit het callcenter zal opgebeld worden naar de inwoners die geregistreerd stonden, maar
toch niet gekomen zijn voor het vaccin. Men zal hierbij bevragen wat de beweegreden is: kan
de persoon er niet geraken of is er een andere reden? Iedereen blijft wel vrij (om zich te laten
vaccineren).
3. Mondelinge vraag van raadslid Francis Bonte inzake de wegenwerken aan de Beukenlaan en
de Wilgenlaan.
Raadslid Francis Bonte polst of het klopt dat op het kruispunt van de Beukenlaan met de
Wilgenlaan een boom verwijderd zal worden? Deze vraag kadert in functie van voorgaande
gemeenteraden, waarbij de schepen van milieu beloofde dat bij het verwijderen van een
boom, 2 of 3 nieuwe bomen in de plaats komen. De bewoners vinden dat er weinig
communicatie is omtrent de herinrichting van het kruispunt en zijn bezorgd dat hun groene
straat zou verdwijnen. Is er al een keuze gemaakt inzake beplanting? Dit in de optiek dat bij
goede groei van de beplanting een fietspad soms onberijdbaar wordt door de beplanting.
Kan er door de gemeente bijgesprongen worden om de vuilniszakken naar de verzamelpunten
te brengen daar het voor veel mensen moeilijk is om tot de verzamelpunten te geraken.
Schepen Bernard Fonteyne bevestigt dat bij het verwijderen van 1 boom, 2 nieuwe geplaatst
worden. Dit staat zo in de plannen getekend. De plantvakken voor de bomen zijn voorzien.
Aan het kruispunt Wilgenlaan-Beukenlaan komt er opnieuw een boom. Er komt een
vluchtheuvel waardoor de baan niet meer zo breed zal zijn zoals voordien. De werken in de
Wilgenlaan zijn een beetje opgeschoven. Rond nieuwjaar zijn veel werknemers van de firma
op reis geweest waarna ze in quarantaine moesten. Eerst zullen ze de Beukenlaan afwerken,
daarna starten de werken aan de riolering in de Wilgenlaan. Ze zijn druk bezig met het
plaatsen van de voetpaden en de borduren in de Beukenlaan. Volgende week beginnen ze
aan de andere kant. Het betreft een voetpad, fietspad met een haagje tussen en een
parkeerstrook. De rijbaan wordt dus een stuk smaller. Het bedrijvengebied is bereikbaar via de
Rijksweg en de Izegemsestraat. Om de site Nelca te bereiken dient de Hulstemolenstraat
genomen te worden.
De bomen worden in het najaar aangeplant.
De Ingelmunstersestraat is volledig afgewerkt. Volgende week staat nog een aanpassing aan
het kruispunt van de Ingelmunstersestraat met de Rozebeeksestraat gepland. Volgende week
beginnen ze aan de parkeerstroken aan het rusthuis zodat deze in gebruik genomen kunnen
worden.
Het probleem inzake het huisvuil wordt bekeken. Het natte weer zorgt nu inderdaad voor een
modderige toestand. Er zal gevraagd worden aan de personen van de technische dienst om
rond te gaan.
4. Mondelinge vraag van raadslid Marnic Vandenbroucke aangaande het zwaar verkeer in de
schoolomgeving.
Raadslid Marnic Vandenbroucke haalt het verslag van het College van Burgemeester en
Schepenen van 06.01.2021 waarin hij opmerkt dat we als gemeente tegenwind krijgen van het
Agentschap Wegen en Verkeer inzake onze gezamenlijke actie tegen het zwaar verkeer in de
schoolomgeving, meer bepaald rond het zetten van de grote borden. Het Agentschap Wegen
en Verkeer is er blijkbaar van overtuigd dat er geen probleem is qua zwaar verkeer, wat in
tegenstrijd is met ons aller perceptie. Daarbij doen ze de suggestie om een telling te laten
doen door de politie. De verkeerspolitie werd reeds verschillende keren in actie gezien dus zijn
er waarschijnlijk al wat cijfergegevens. Wanneer zou dat kunnen afgerond worden want het
idee van de grote borden van (raadslid) Bruno is een goed idee.

Burgemeester Carine Dewaele duidt dat ze, na die mail van het Agentschap Wegen en
Verkeer, contact heeft genomen met de korpschef. Daarbij werd gevraagd om een
doorgedreven controle te doen ter hoogte van de Julien Ottevaerelaan. Deze controle zal
opgestart worden. Ondertussen zijn de sporadische controles in de schoolomgeving nog
bezig. Uit deze controles blijkt dat de camions die men tegenhoudt, wel degelijk vooral
plaatselijke bediening zijn. Er wordt voorgesteld om het resultaat van de controle af te
wachten.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat het niet negatief moet zijn als vastgesteld wordt dat
het plaatselijk verkeer betreft. Dan is geweten vanwaar het verkeer komt. Op deze manier
kunnen de lokale bedrijven en handelaren aangesproken worden om op hun beurt hun
leveranciers aan te spreken om niet op die tijdstippen te komen leveren.
Schepen Bernard Fonteyne bevestigt dat de communicatie naar de lokale bedrijven en
handelaren al gebeurd is.
Burgemeester Carine Dewaele geeft aan dat deze communicatie nog kan herhaald worden.
Raadslid Bruno Vanoverbeke stelt vast dat men soms zaken wil veranderen of wijzigen, maar
dat men niet altijd de wind vanachter heeft. Het idee van de grote borden was leuk, maar als
de hogere overheid niet meegaat in het verhaal, dan mag men nog al dromen wat men wil. Hij
heeft uit de laatste jaren geleerd dat de Burgemeester en het Schepencollege wel zaken wil
veranderen, maar het soms moeilijk is om deze erdoor te krijgen. De voorstellen die
gezamenlijk gedaan werden, zullen verder uitgewerkt en ondersteund worden. Daar gaan we
mee voor zorgen.
5. Mondelinge vraag van raadslid Els Moerkerke omtrent hoeve Vercamer.
Raadslid Els Moerkerke wenst terug te komen op het punt van de vorige gemeenteraadszitting
over hoeve Vercamer. Toen werd het punt aangehaald dat er een bestek van 150.000 euro
werd uitgeschreven. Achteraf hebben ze hierop enorm veel verraste, bezorgde en
ontgoochelde reacties gekregen van inwoners van Lendelede dat er daar zo’n groot budget
voor besteed wordt. En dan is dit nog maar 1/10 van hetgeen in de meerjarenplanning
voorzien wordt. We leven in woelige tijden. Niemand weet welk prijskaartje aan de
coronaperiode vasthangt. Moeten we niet afwegen of het in zulke tijden verantwoord is om
daar zo’n groot budget aan te besteden?
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels stelt niet te weten hoeveel input de inwoners gegeven
hebben noch om hoeveel reacties het gaat. Het is logisch dat mensen zich vragen stellen als
er een nieuw project in de pijplijn zit. Hoeve Vercamer is een project dat al meer dan een
legislatuur gaande is. Het geboortebos of Patrijzenbos is een groot succes. Het wordt enorm
veel gebruikt voor allerlei activiteiten. Tevens zijn er veel vragen van buiten de gemeente. Het
beheer van het Patrijzenbos is in handen van Natuur en Bos. De hoeve werd in erfpacht
gegeven aan een vzw die ingestaan heeft voor het renoveren van het ovenbuur. Het is
prachtig gerenoveerd en kan weer gebruikt worden. De site wordt enorm veel gebruikt. Er zijn
diertjes aanwezig. De scholen en kinderen gaan ernaartoe.
De kostprijs is een gegeven waar men niet altijd onmiddellijk een zicht op heeft. Er werd
beroep gedaan op een deskundige ter zake voor het opmaken van een ontwerp en de
plannen. Er werd een budget opgesteld die volgens de plannen realistisch was. Het bedrag
van 150.000 euro heeft betrekking op de renovatie van de schuur die zal gebeuren met
bescheiden middelen, in vergelijking met renovaties van sites in andere gemeenten.
De provincie kan jammer genoeg niet meer helpen wat betreft onroerende goederen en steun
in aankoop van dergelijke sites. Er moet iets gebeuren met de site. Dit stond in de
verkiezingsprogramma’s van alle partijen en werd ook door de bevolking gevraagd. Het gaat
niet enkel om de schuur, maar ook over de verdere landschappelijke ontwikkeling die moet
aansluiten op het bos dat er reeds aanwezig is. Eens het afgewerkt is, zal het een
meerwaarde zijn voor het patrimonium ten voordele van de ganse bevolking. Het project moet
ook regionaal gezien worden. Er komt interesse vanuit de provincie, Toerisme Leiestreek en
de fietsnetwerken. Hiermee kan het toerisme van Lendelede een boost krijgen.

Raadslid Els Moerkerke verduidelijkt dat er geen afbreuk wordt gedaan aan wat het resultaat
kan zijn. De vraag is of het nu opportuun is om dit te doen in het kader van een optimaal
budgetbeheer?
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels bevestigt dat het nu het moment is. De woning werd reeds
gesloopt omwille van instortingsgevaar en er was asbest aanwezig. Het schepencollege is van
mening dat het nu moet aangepakt worden en zo vlug mogelijk.
Raadslid Gudrun Debrabandere las dat er een gedeputeerde op bezoek komt. Kan er dan
toch nog aanspraak gemaakt worden op subsidies?
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels duidt dat de provincie niet meer investeert in onroerend
goed.
Schepen Rudy Rommens wenst terug te komen op het debat. Angst is een slechte raadgever.
Als overheid mogen we nu zeker geen investeringen uitstellen. Als de schuur nu niet
gerenoveerd worden, zal er binnen 2 jaar niets anders opzitten dan af te breken.
Het bezoek van de gedeputeerde is opnieuw uitgesteld wegens corona. Met een aantal
betrokkenen werd een gans dossier voorbereid waarbij een aantal suggesties worden gedaan.
In één van de komende gemeenteraden zal hopelijk kunnen voorgesteld worden wat bereikt
werd. Laat ons het bezoek van de gedeputeerde afwachten. We geloven er nog iets te kunnen
uithalen.
Raadslid Gudrun Debrabandere stelt dat de renovatie beter enkele jaren vroeger werd gestart
toen er nog subsidies te krijgen waren.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels gaat hier niet mee akkoord. De provincie spitst zich toe op
grote projecten. Een mooi voorbeeld is Bergelen in Wevelgem en provinciale domeinen. Het
project van Lendelede is volgens de provincie te klein in oppervlakte om daarin te investeren.
Vanuit de deputatie komt de boodschap dat er heel wat mooie kastelen ter koop zijn, maar er
geen geld is om ze allemaal op te kopen. Dit is uiteraard zeer spijtig want het onroerend
erfgoed is zeer belangrijk, maar dat is de realiteit.
Raadslid Els Moerkerke wenst hieraan toe te voegen dat de partijprogramma’s geschreven
werden voor de coronaperiode. Niemand kon inschatten wat er op ons afkwam. De situatie is
nu eenmaal anders. Er moet sowieso geïnvesteerd worden, maar dan liefst in zinnige dingen.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels neemt hiervan akte. Hij vindt dit een eigenaardige stelling. Er
was een verlangen vanuit de jonge en oudere bevolking om gebruik te kunnen maken van de
hoeve. Persoonlijk vindt hij dit een zeer zinnig project daar het een meerwaarde is voor het
patrimonium van Lendelede. Het kadert in de duurzaamheid, de groene sfeer, het residentiële.
Het paalt aan de site Stevan en aan de groene long.
6. Mondelinge vraag van raadslid Gudrun Debrabandere aangaande subsidies voor een veilige
schoolomgeving.
Raadslid Gudrun Debrabandere kaart aan dat er een brief vanuit Vlaanderen werd ontvangen
omtrent subsidies voor een veilige schoolomgeving. Werd er reeds een dossier ingediend nu
er werk wordt gemaakt van de veilige schoolomgeving? Het dossier moet ingediend worden
tegen 15 februari. De inhoud van de brief ging over de schoolroutes en de schoolomgeving.
Schepen Pedro-Ketels stelt dat het project kadert in een fiets -en circulatieplan waaraan met
de verschillende werkgroepen vanuit de verschillende fracties wordt gewerkt. Het eindresultaat
van het fiets -en circulatieplan dient afgewacht te worden teneinde met een eensgezinde
bundel te kunnen uitpakken. Het moet globaal gezien worden en niet gefragmenteerd. Er zal
nagekeken worden of er een dossier werd ingediend.

7. Mondelinge vraag van raadslid Bruno Vanoverbeke inzake de vuilnisophaling.
Raadslid Bruno Vanoverbeke geeft aan dat er sinds 1 januari meer huishoudafval in de
blauwe zakken mag. Er zullen meer blauwe zakken dan gele zakken gevuld worden. Zullen de
ophaalrondes herbekeken worden?
Raadslid Nico Parmentier heeft deze vraag reeds gesteld op de laatste Raad van Bestuur van
IVIO. De gemeente zal zelf moeten betalen indien er een extra ophaalronde gevraagd wordt.
De vragen van alle afhaalintercommunales zullen gebundeld worden om een wekelijkse
ophaling door Fost Plus te bekomen. Maar daarover is nog geen uitsluitsel. Het kan enkele
maanden duren voor hier een beslissing in genomen is. Voorlopig mag het niet, tenzij de
gemeente hier zelf voor betaalt.
Raadslid Gudrun Debrabandere vraagt of de ophaling niet kan omgekeerd worden, nl.
wekelijks de blauwe zak en tweewekelijks de gele zak.
Raadslid Nico Parmentier zegt dat dit voorlopig niet kan. De ophaling ligt vast in een contract.
Zodra hieromtrent meer gekend is, zal dit in de gemeenteraad gebracht worden.
8. Mondelinge mededeling van schepen Bernard Fonteyne omtrent werken in de Meikapelstraat
Schepen Bernard Fonteyne meldt dat vanuit de Watergroep en Fluvius de aanvraag werd
gedaan om werken uit te voeren in de Meikapelstraat. De werken starten op 14 februari en
eindigen op 2 april. Er zijn teveel breuken.
9. Mondelinge vraag van raadslid Jan Gheysens aangaande de werken in de Winkelsestraat.
Raadslid Jan Gheysens wenst in eerste instantie de technieker te bedanken om ervoor te
zorgen dat hij de gemeenteraad online kan bijwonen.
Daarna vraagt hij of er een stand van zaken kan gegeven worden over de werken in de
Winkelsestraat? Ondertussen is week 3 van de grote werken in deze straat aangebroken.
Verwijzend naar de opmerking in de vorige gemeenteraad waarbij gesteld wordt dat er genoeg
raadsleden in de Winkelsestraat wonen waardoor de werkzaamheden dus goed opgevolgd
kunnen worden. Dit naar aanleiding van hun vraag waarom er geen overleg met de lokale
bewoners werd gepland waarbij vragen en bezorgdheden konden gemeld worden. In plaats
hiervan ontving men een week voor aanvang van de werken een communicatie onder
volgende vorm: een vermelding in ’t Gazetje van Lendlee op 4 januari, een vermelding op de
website en/of facebookpagina en een brief in de bus van de aannemer op 7 januari. Daar er
geen overlegmoment kon plaatsvinden, zelfs niet digitaal, deden wij vanuit de oppositie het
voorstel om minstens een telefoonnummer of mailadres te voorzien om tenminste de
mogelijke vragen te detecteren en te beantwoorden. Vervolgens werd een flyer rondgedeeld
met daarop een mailadres voor deze vragen of problemen.
In de eerste fase van de werken, wordt er vastgesteld dat de aannemer goed op dreef is en de
werken goed vorderen, rekening houdende met de weersomstandigheden.
Daarnaast stelt hij zowel voor de aanvang als tijdens de werken vast dat hij regelmatig wordt
aangesproken door de bewoners uit de straat en uit de buurgemeente Sint-Eloois-Winkel en
dan vooral deze met schoolgaande jeugd in Lendelede. Deze vonden dat, net zoals onze
fractie reeds aangaf, de communicatie te kort op de bal was en te onduidelijk was wat de
omvang van de werken juist inhouden met vooral het oog op het gevolg voor de mobiliteit, de
bereikbaarheid van de woning en de veiligheid. Vanuit de fractie wordt de vraag naar andere,
betere en duidelijkere communicatie bij dergelijke grote werkzaamheden herhaald. Graag dan
ook tijdig een overlegmoment voorzien, al dan niet digitaal.
Schepen Bernard Fonteyne meldt dat de werken goed vooruit gaan. Op zaterdag kan
iedereen telkens de oprit van zijn huis bereiken. Hij werd ook aangesproken door bewoners en
ging ter plaatse om de nodige uitleg te geven. De digitale communicatie is er niet geweest en
zal er niet komen. De mensen kunnen hun bezorgdheden via mail delen, ook via
info@lendelede.be. Sommige hebben dit reeds gedaan. De aannemer werkt inderdaad goed
wat niet altijd evident is.

De mensen zijn tevreden als ze op hun oprit kunnen en iedereen kan altijd door. Indien niet,
wordt de aannemer hierop aangesproken wat deze week reeds gebeurd is.
Ook inzake de communicatie wordt de aannemer aangesproken om de correcte informatie
door te geven, wat hij ook doet.
Schepen Rudy Rommens wenst, als betrokken bewoner, een pluim te geven aan de
commissaris voor het verwezenlijken van de fietsstraat. Dit zorgt voor een rustige straat waar
hij nu zondag de auto aan het wassen was. Hij dient dan soms de mensen erop te wijzen dat
ze wel degelijk op de fietsstraat mogen rijden waarna ze hun duimen omhoog steken. Het glas
of de fles is niet steeds half vol of half leeg. De keuze is aan elk van ons. Voor de schepen is
de fles half vol. Voor anderen is ze half leeg.

De notulen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2021.
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