BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 10 MAART 2021
Aanwezig: MM.

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

DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van het voorstel van aanpak voor de verwerving van de vijver horende bij
de weide Vermaut’s versus het gebruik ervan op korte, middellange en lange termijn:
Dit voorstel van aanpak wordt ondersteund door het college van burgemeester en
schepenen en mag in deze mate met de eigenaar van de groenzone palend aan de
vijver besproken worden.

2.

Kennisname van de reactie van de [***] d.d. 02.03.2021 naar aanleiding van het rooien
van meerdere bomen aan de Rozebeeksestraat 54.
Beslist de bouwhe(e)r(e)n gemotiveerd aan te schrijven om hen te wijzen op de
vergunnings-/ regularisatieplicht.

3.

Kennisname van de mail d.d. 08.03.2021 van [***] naar aanleiding van de werken
uitgevoerd door [***] aan de loods gelegen in Lendelede, Kuurnsestraat, 60 C, sectie C
242H.
Beslist [***] te antwoorden dat, zoals aangehaald in de brief d.d. 25.02.2021, de
genoemde werken minstens meldingsplichtig zijn, zoals blijkt uit de website waaruit door
[***] wordt geciteerd:
(…) Melding
Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd binnen in het
gebouw, aan de zijgevels, achtergevels of aan het dak, zijn meldingsplichtig.
Voorbeelden van meldingsplichtige activiteiten:
- het plaatsen van een nieuwe raamopening, deur, of poort in de achtergevel of het
dichtmaken ervan;
- het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken,
- het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren,
(…)
Het college merkt op dat in de reactie van [***] d.d. 08.03.2021 niet verder wordt
ingegaan op het feit dat de uitgevoerde werken verboden zijn. De werken worden door
het college verboden beschouwd omdat de poort uitgeeft op een zone die in het BPA 14
Bergkapel d.d. 23.05.2002 staat beschreven als ‘zone voor visueel scherm, aan te
planten met streekeigen beplanting en hoogstammig groen (…)’. Dit houdt in dat ook het
gebruik van de poort verboden is.
De genoemde zone waar de poort op uitgeeft werd door de eigenaar -zonder vergunning
en in tegenstrijd met de bestemming van het BPA- aangelegd in beton en wordt
sindsdien gebruikt in functie van de bedrijfsactiviteit. De aanwezigheid van de nieuwe
poort accentueert dat er vanuit het bedrijf geen enkele intentie bestaat om zelfs maar
een groenzone aan deze kant van het bedrijfsgebouw te overwegen.
Het college kan hier niet mee akkoord gaan en bevestigt in haar zitting van 10.03.2021
dat zowel de verharding als (het gebruik van) de poort niet in overeenstemming is met
het geldende BPA.

Beslist de beslissing van 21.01.2021 en 24.02.2021 te handhaven en de overtreder aan
te manen tot herstel in de oorspronkelijke toestand binnen de opgelegde termijn, zoniet
wordt, zoals in de brief van 29.01.2021 vermeld werd, een proces verbaal opgesteld
voor de poort en/of voor de verharding omwille van de hierboven genoemde redenen.
4.

a) Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen
afgeleverd worden aan de aanvragers
aanvrager
Aard goed
ligging
Eigenaar
[***]
Woning
Meikapelstraat 17
[***]
[***]
Grond
Stationsstraat
[***]
[***]
Woning
Hulstemolenstraat 56
[***]
[***]
Woning
Meikapelstraat 62
[***]
[***]
Grond
Bergkapel
[***]
b) Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4561 van [***] tot het uitbreiden van een
loods, regulariseren van een hoevewinkel, verbouwen van een garage tot bureau,
aanleggen van een terras, uitbreiden van een verharding en een parking, plaatsen van
een elektrische cabine, verplaatsen van de overbrugging van de beek, verbreden van de
bedding van de beek en aanleggen van een rietveld, gelegen in Lendelede, Rijksweg,
sectie C nummer 0621C en 0621D
Kennisname van de beslissing van de Deputatie West-Vlaanderen d.d. 25.02.2021,
waarbij de vergunning wordt verleend.

5.

Kennisname van de reactie van [***] naar aanleiding van de beslissing tot weigering
door het college in zitting van 03.03.2021 van de aanvraag tot omgevingsvergunning
2021/4599 tot het rooien van twee bomen, gelegen in Lendelede, Heulsestraat 1 / 3,
sectie C 50 R. RUP 14.1 Dorpskom d.d. 26.09.2019
Gelet op het feit dat deze reactie in het Frans werd opgesteld en rekening houdende met
Omzendbrief BA 97/22 van 16.12.1997 betreffende het taalgebruik in gemeentebesturen
van het Nederlandse taalgebied kan deze reactie niet behandeld worden.
Aan betrokkene wordt dan ook gevraagd om deze reactie in het Nederlands op te
stellen.

6.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2021/4598 van [***] tot het bouwen van
een tuinhuis, gelegen in Lendelede, Zomerweg 3, sectie C 844 H. VK 9/3 d.d.
04.09.1970 lot 3.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2021/4596 van [***] tot het aanleggen opritten,
verharden van de zijtuinstrook, aanleggen terras en plaatsen van een regenwaterput,
gelegen in Lendelede, Groeningebergstraat 18, sectie C 838 N. VK 9/1 d.d. 04.09.1970.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2021/4600 van [***] tot het plaatsen van een
terrasoverkapping, gelegen in Lendelede, Nieuwstraat 81, sectie C 491 W.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2021/4603 van [***] tot het plaatsen van
verkoopsautomaten, gelegen in Lendelede, Rozebeeksestraat 80, sectie C 860 P.
Verdaagd.

10. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2021/4605 van [***] tot het aanleggen van een
zwembad, gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 166C, sectie A 302F.
De vergunning wordt verleend.

11. Aktename omgevingsproject 2021/4595 van [***] tot het plaatsen van een veranda,
gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 166C, sectie A 302F.
De werken kunnen worden uitgevoerd zoals gemeld.
MILIEU:
12. Gemeenteraad 25.03.2021: wijziging APV i.f.v. asbestinzameling en aangepaste PMD
inzameling IVIO liet weten dat er nog extra wijzigingen moeten gebeuren aan het
politiereglement, ondanks de eerdere wijzigingen in de gemeenteraad van januari (op
vraag van IVIO). De wijzigingen betreffen de inzameling van asbest en de uitgebreide
PMD.
Deze wijziging zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting
van 25 maart 2021.
PATRIMONIUM:
13. Bespreking ontwerpverslag overleg van 04.03.2021 met de betrokken partijen zijnde de
gemeente Lendelede, Ledegem en de [***] aangaande de problematiek en mogelijke
oplossing inzake:
a) De Chemin 21 die de gemeente Lendelede met de gemeente Ledegem verbindt.
Door de [***] werd een voorstel van oplossing gegeven onder de vorm van een
alternatief tracé dat veelbelovend is waardoor deze Chemin 21 mogelijks naar dit
alternatief tracé kan verlegd worden.
Bij de bespreking van 13b verlaat de Burgemeester-Voorzitter Carine Dewaele de zitting in
toepassing van art. 27 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en Schepen Pedro Ketels
wordt voor dit gedeelte waarnemend Burgemeester-Voorzitter.
b) De Sentier 29 die ter hoogte van de eigendom van de [***] volledig verdwenen is. Op
voorwaarde van een oplossing voor de Chemin 21 die de gemeente Lendelede met
de gemeente Ledegem verbindt, kunnen zowel de gemeente Lendelede als de
gemeente Ledegem akkoord gaan met de gedeeltelijke afschaffing van deze Sentier
29 tot en met het einde van de eigendommen van de [***].
De Burgemeester-voorzitter vervoegt opnieuw de zitting.
Dit ontwerpverslag wordt goedgekeurd onder voorwaarde van goedkeuring door de
gemeente Ledegem en de [***]. Dit ontwerpverslag wordt nu eerst voor goedkeuring aan
de gemeente Ledegem toegestuurd waarna het aan de [***] zal doorgestuurd worden.
Eenmaal het akkoord van de verschillende partijen kan dit verder uitgewerkt worden.
WONEN:
14. Bespreking Mail [***] - Woonwijs, dd.25.02.21, betreffende voorstel reglementen
(Ref.I_2021_515). Zie aparte nota en uiteenzetting [***]
• Inventaris huurwoningen
• Verplicht conformiteitsattesten stelselmatig ingevoerd afhankelijk van de leeftijd van
de woning
• Heffingsreglement indien er geen conformiteitsattest is.
Het college kan zich niet vinden in deze voorgestelde reglementen en vraagt aan onze
vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur om hiervoor een gemotiveerd antwoord voor
te bereiden.

OVERIGE PUNTEN:
PERSONEEL:
15. Arbeidsongeval [***] – 04.03.2021
[***] heeft op donderdag 04.03.2021 zijn vinger bezeerd bij het laden van de kruiwagen
op de vrachtwagen van de technische dienst.
Aangifte arbeidsongeval Ethias ingediend op maandag 08.03.2021 en deze werd door
Ethias aanvaard.
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 8 dagen
BEGRAAFPLAATSEN:
16. a) Begraafplaats Centrum:
Overzicht van de grafzerken op het kerkhof van Lendelede Centrum die mogen
verwijderd worden vanaf 01.01.2021.
De familie wil de concessie niet meer hernieuwen of geen herstellingswerken meer
uitvoeren en hebben een opzegverklaring ondertekend.
b) Begraafplaats Sint-Katharina:
Overzicht van de grafzerken op het kerkhof van Lendelede Sint-Katharina die mogen
verwijderd worden vanaf 01.01.2021.
De familie wil de concessie niet meer hernieuwen of geen herstellingswerken meer
uitvoeren en hebben een opzegverklaring ondertekend.
17. Begraafplaats Centrum:
Overzicht van de grafzerken op het kerkhof van Lendelede Centrum die mogen
verwijderd worden vanaf 01.01.2021.
Er kwam geen reactie van de nabestaanden en de concessies zijn meerdere jaren
vervallen. Er werd reeds 2 jaar een wit bordje geplaatst en meerdere malen een rood.
18. Begraafplaats Sint-Katharina:
Overzicht van de grafzerken op het kerkhof van Lendelede Sint-Katharina die mogen
verwijderd worden vanaf 01.01.2021.
Er kwam geen reactie van de nabestaanden en de concessies zijn meerdere jaren
vervallen. Er werd reeds 2 jaar een wit bordje geplaatst en meerdere malen een rood.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
19. Mail d.d. 05.03.2021 van HINP [***] (onze ref. 2021/521).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor
nieuwelingen op zaterdag 1 mei 2021 te Lendelede.
Dit reglement wordt goedgekeurd onder voorbehoud dat de wielerwedstrijd mag doorgaan.
Indien de wedstrijd wordt afgelast, is dit reglement niet van toepassing.
20. Mail d.d. 05.03.2021 van HINP [***] (onze ref. 2021/522).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor
eliterenners zonder contract en beloften op zondag 16 mei 2021 te Lendelede.
Dit reglement wordt goedgekeurd onder voorbehoud dat de wielerwedstrijd mag doorgaan.
Indien de wedstrijd wordt afgelast, is dit reglement niet van toepassing.

21. Mail d.d. 06.03.2021 van [***] (onze ref. 2021/516).
Betreft: Melding aan de gemeente van verkeersovertredingen.
Opmerking over het parkeren op de fietssuggestiestrook aan [***],
Er wordt geantwoord aan betrokkene dat er volgens de wegcode mag geparkeerd
worden op fietssuggestiestroken. De politie kan daar dus niet tegen optreden.
Wij hebben wel reeds paaltjes geplaatst om dit te ontraden alsook omdat men vaak op
het voetpad parkeerde op die plaats.
BRANDWEER:
22. Mail d.d. 05.03.2021 van [***] – HVZ Fluvia (onze ref. 2021/509).
Betreft: Lichten Put-optie kaderovereenkomst.
Welke vergoeding wenst de gemeente te ontvangen in ruil voor het verkrijgen
eigendomsoverdragend opstalrecht in hoofde van Fluvia?
In bijlage de mail van de financieel directeur: overzicht van de kosten en investeringen
die de laatste 5 jaar aan de brandweerkazerne gebeurden. Totaal investeringen en
exploitatiekosten 2015-2020: 34.607,93 euro.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om hiervan 3 investeringswerken
voor een totaalbedrag van € 31.775,85 door te geven. Hiervan dient de algemeen
directeur samen met de financieel directeur nog de boekwaarde te bepalen daar dit
afhankelijk is van de datum waarop deze investeringen gebeurden en van de termijn
waarop deze investeringen afgeschreven worden.
ICT:
23. Informaticasupport Westsys - UITBREIDING
Vraag van de ICT-verantwoordelijke om de frequentie van de informaticasupport door de
firma Westsys voor de periode vanaf 16.03.2021 tot en met 30.06.2021 te verhogen van
een halve dag per week, naar een volledige dag.
Dit naar aanleiding van de vele projecten die nog moeten uitgevoerd worden:
notuleringspakket, veiligheidsaudit (nieuwe firewall, anti-virus software, Microsoft
defender for office 365), impact installatie telefooncentrale op het netwerk, ….
Hierdoor worden heel wat kleinere taken steeds naar de achtergrond verschoven.
Westsys biedt een korting aan van 10% op de standaardtarieven wanneer de
ondersteuning gebundeld kan worden in blokken van minstens 4u.
Geschatte extra kostprijs 84u = € 6.791,4 excl. BTW of € 8.217,60 incl. BTW
Er is momenteel onvoldoende exploitatiebudget beschikbaar.
Goedgekeurd om dit pakket uit breiden tot en met 30.06.2021 en hiervoor bijkomend
budget te voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
ONDERWIJS:
24. Mail d.d. 09.03.2021 van Art’Iz (onze ref. 2021/534).
Betreft: Filialen enkele vragen.
- Akkoord om de filiaalbesprekingen in de twee weken na de paasvakantie te houden?
Zo ja, mogelijke data en uren tussen 19 en 30 april 2021.
Er wordt hiervoor een datum voorgesteld in overleg met de cultuurfunctionaris
- Kan de gemeente de nodige gegevens bezorgen ivm de historiek van het
muziekonderwijs in de gemeente?
Op welke termijn denkt de gemeente deze insteek te kunnen bezorgen?
In bijlage de mail van de cultuurfunctionaris die dit nagevraagd heeft bij [***] en
ondertussen de historiek van het filiaal van Lendelede ontvangen heeft.
Dit wordt doorgestuurd naar de directeur van Art’Iz.

LOKALE ECONOMIE:
25. Mail d.d. 09.03.2021 van [***] (onze ref. 2021/542).
Betreft: Zomerterras.
Er moet een plan ingediend worden van de juiste locatie en afmetingen zodat hier
achteraf geen discussie over mogelijk is.
OPENBARE WERKEN:
26. Mail d.d. 05.03.2021 van Telenetgroup (onze ref. 2021/518).
Betreft: aanvraag jaarvergunning voor kleine werken op openbaar domein.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
27. Mail d.d. 04.03.2021 van GDD Infra (onze ref. 2021/503).
Betreft: aanvraag vergunning Stationsstraat – Ledebeekweg voor werken iov Fluvius in
de periode van 15.03.2021 tem 31.03.2021.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
28. Mail d.d. 05.03.2021 van Agentschap Wegen en Verkeer (onze ref. 2021/512).
Betreft: overleg AWV d.d. 06.06.2019.
Uitvoering van de middengeleider N36 te Lendelede is in de meest gunstige situatie
voorzien de tweede helft van 2022.
Meegedeeld.
29. Mail d.d. 04.03.2021 van [***] (onze ref. 2021/508).
Betreft: problemen toegankelijkheid magazijn Ingelmunstersestraat 21 als gevolg van de
daar uitgevoerde werken.
Deze melding wordt doorgegeven aan het studiebureau.
30. Mail d.d. 08.03.2021 van [***] (onze ref. 2021/529).
Betreft: steenslag Sneppestraat 1-5.
Vraag om putten in de straat met steenslag te vullen.
Goedgekeurd. Dit wordt doorgegeven aan de technische dienst.
PATRIMONIUM:
31. Mail d.d. 09.03.2021 van Agentschap Binnenlands Bestuur (onze ref. 2021/533).
Betreft: Bevraging herbestemming parochiekerken.
Er wordt hier niet op ingegaan daar deze bevraging niet van toepassing is voor de
gemeente Lendelede.
MILIEU:
32. BRIEFWISSELING
a) Schrijven Provincie West-Vlaanderen, d.d. 04.03.2021, betreffende boslympische
spelen en Laat het zoemen met bloemen (ref. I_2021_0501).
Ook de dienst Natuur- en Milieueducatie heeft naar een creatieve oplossing gezocht
om de mensen een fijn moment van ontspanning aan te bieden binnen de geldende
maatregelen. Vandaar het initiatief ‘Boslympische spelen’. Een boekje met 10 leuke
spelletjes om samen met het gezin te spelen in de natuur. De milieudienst zal enkele
exemplaren aanvragen die kunnen verdeeld worden via de bib en jeugddienst.

b) Schrijven Vlaamse Regering, minister [***], d.d. 01.03.2021, betreffende van een
stortplaats naar een bos (ref. I_2021_0492).
Zoals dit weekend in de pers verschenen, heeft de gemeente een schrijven
ontvangen van de minister over de omvorming van voormalige gemeentelijke
stortplaatsen naar bossen. OVAM wil de kosten dragen van de oriënterende
bodemonderzoeken mocht dat nog nodig zijn. Nadien kan de gemeente beroep doen
op heel wat bebossingsubsidies.
In Lendelede is er geen voormalige stortplaats eigendom van de gemeente. Wel zijn
er 25,04 hectare aan voormalige stortplaatsen die geen eigendom zijn van de
gemeente.
Er wordt nagevraagd bij OVAM in welke mate dit aanbod enkel van toepassing is op
gemeentelijke stortplaatsen? Of gaat dit ook over private stortplaatsen? Zullen er
stappen ondernomen worden voor private stortplaatsen?
c) Mail Provincie West-Vlaanderen, d.d. 04.03.2021, betreffende oproep
omgevingskwaliteit en platteland plus (ref. I_2021_0536).
Er is een nieuwe oproep gelanceerd door de Provincie West-Vlaanderen voor steun
aan plattelandsprojecten. Maandag 8 maart was hierover een online toelichting.
Aangezien Lendelede ‘een plattelandsgebied is met verstedelijkingsdruk’ komen we
enkel in aanmerking voor de subsidiëring van dienstverleningsprojecten. Er kan
gepolst worden bij het plattelandsloket door het projectidee op 1 pagina te
omschrijven. Het lijkt de dienst grondgebiedszaken interessant te polsen in hoeverre
de site Vercamer hiervoor in aanmerking kan komen.
Goedgekeurd.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over het
Lokaal Bestuur.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
33. Adviesvraag vanwege Provincie West-Vlaanderen voor een omgevingsvergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit (dossiernummer 4589) van [***], Kortrijksestraat 92,
8860 Lendelede. De IIOA omvat de hernieuwing van een varkens- en kippenfokkerij.
Rubriek Vlarem: 6.5.1°, 9.5.c)2.1., 9.5.c)2.2., 9.5.c)2.5., 12.1.1.2.b., 12.2.1., 15.1.1.,
16.3.2.a., 17.3.2.1.1.1., 17.3.2.1.2.1., 17.3.4.1.b., 17.4., 19.6.2.a., 28.1.e., 28.1.f.1.,
28.2.c.2. en 28.3.b.
a. Resultaat openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek liep van 28/01/2021
tot 26/02/2021. Er zijn geen bezwaren ingediend (noch digitaal, noch
analoog).
b. Verlenen advies aan de provincie West-Vlaanderen. Vraag om advies te
verlenen. De omgevingsambtenaar stelt voor gunstig te adviseren op
voorwaarde dat de biofilter blijvend 6-maandelijks wordt opgevolgd.
De aanvraag van [***] tot het hernieuwen van een varkens- en kippenfokkerij in de
Kortrijksestraat te Lendelede wordt gunstig geadviseerd op voorwaarde dat de biofilter
blijvend wordt gecontroleerd op 6-maandelijkse basis.
Schepen Pedro Ketels vervoegt opnieuw de zitting.
FINANCIEN:
34. Mail d.d. 05.03.2021 van de financieel directeur.
Betreft : Geactualiseerde kasprocedures gemeente en OCMW Lendelede.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de geactualiseerde
versie van de kasprocedures.

35. Mail d.d. 09.03.2021 van Fluvius (onze ref. 2021/539).
Betreft: Overzicht van de deelneming van de gemeente in Fluvius West.
Inbreng op 31.12.2020 : 6.804.700 euro.
Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de jaarrekening door de
Algemene Vergadering d.d. 21.06.2021.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
36. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 25 maart
2021 te willen plaatsen:
MANDATARISSEN:
1. Ontslag van het raadslid Sofie Jonckheere, onderzoek en goedkeuring der
geloofsbrieven van haar opvolger en aanstelling van Mevrouw Tine Desmet als
raadslid.
2. Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden.
OPENBARE VEILIGHEID:
3. Wijzigen algemene politieverordening.
PERSONEEL:
4. Bevestigen aansluiting bij de kaderovereenkomst van de FPD-GSD inzake
collectieve hospitalisatie voor de periode 2022-2025.
KERKFABRIEKEN:
5. Kerkfabriek St. Blasius : Advies Jaarrekening 2020.
VERKEER/MOBILITEIT:
6. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van
éénrichtingsverkeer op het Burg.R.Vandemaeleplein.
7. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een zone 30
in de Ingelmunstersestraat.
8. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een zone 30
in de Pastoor De Beirstraat.
9. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het
kruispunt Beukenlaan – Wilgenlaan.
10. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten op het Dorpsplein.
11. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten van de Ingelmunstersestraat.
12. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het
kruispunt Kasteelstraat – ’t Gangske.
13. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten van de Kuurnsestraat.
14. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten van de Langemuntelaan.
15. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het
kruispunt Nieuwstraat – Dahliastraat.
16. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten van de Oudstrijderslaan.
17. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het
kruispunt Pastoor De Beirstraat – ’t Gangske.
18. Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op
de onderscheiden kruispunten van de Rozebeeksestraat.
ALGEMEEN:
19. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting d.d. 25.02.2021.
20. Mondelinge vragen en mededelingen.

ALGEMEEN:
37. De mandatenlijsten van 2021 worden van nr. 43 tot nr. 57 goedgekeurd.
38. De bestelbons van 2021 worden van nr. 270 tot nr. 280 goedgekeurd.
39. De notulen d.d. 03.03.2021 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

