Gemeenteraad
Besluitenlijst 27.05.2021
Aanwezigen:

Pedro Ketels, Schepen-Voorzitter;
Carine Dewaele, Burgemeester;
Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Schepenen;
Rita Lammertyn, Schepen-Voorzitter BCSD;
Jan Viaene, Nico Parmentier, Els Moerkerke, Francis Bonte, Gudrun Debrabandere,
Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert, Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste,
Vicky Devreese, Tine Desmet, Raadsleden;
Christophe Vandecasteele, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Jan Gheysens, Raadslid

GESLOTEN ZITTING
VERKEER EN MOBILITEIT:
1.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging
voor fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Hulstemolenstraat en de Rijksweg
(N36).

Vaststellen verkeersreglement zodat fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt
Hulstemolenstraat - Rijksweg mogen rechts afslaan en hierbij de verkeerslichten negeren. Dit geldt enkel
voor deze beweging. Rechtdoor rijden of links afslaan blijft verboden bij rood of oranje verkeerslicht.
Beslissing:
2.

eenparig goedgekeurd

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging
voor fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat – Meikapelstraat
en de Rijksweg (N36).

Vaststellen verkeersreglement zodat fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt
Rozebeeksestraat - Meikapelstraat - Rijksweg mogen rechts afslaan en hierbij de verkeerslichten negeren.
Dit geldt enkel voor deze beweging. Rechtdoor rijden of links afslaan blijft verboden bij rood of oranje
verkeerslicht.
Beslissing:
3.

eenparig goedgekeurd

Vaststellen reglement voor de inrichting van speelstraten.

Er wordt een reglement ingevoerd voor de inrichting van speelstraten in de periodes van de paasvakantie
en de grote vakantie. Per straat moeten twee speelstraatverantwoordelijken aangeduid worden, alsook
moet de meerderheid van de bewoners akkoord gaan met de invoering van deze speelstraat. Dit kan ook
enkel in typische woonstraten.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

1.

OPENBARE WERKEN:
4.

Herasfalteren Dorpsplein : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope van € 65.453,74
(incl. 21% BTW) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).

In het kader van de wijzigingen van de verkeersregelingen in het centrum dienen op het Dorpsplein heel
wat wegmarkeringen afgefreesd te worden. Die afgefreesde stroken blijven wel duidelijk zichtbaar op het
wegdek. Om verwarring te vermijden (en het wegdek binnen een paar jaar toch zou moeten vernieuwd
worden) wordt beslist om nu het Dorpsplein te herasfalteren (enkel de verbindingsweg voor de kerk blijft
behouden).
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

INTERCOMMUNALES:
5.

TMVS dv : Algemene Vergadering op 15.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel
tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van TMVS dv. Via die intercommunale kunnen wij deelnemen aan diverse
groepsaankopen van Creat. Op 15.06.2021 organiseren zij een algemene vergadering ter goedkeuring van
de jaarrekening 2020 en de daarbij horende agenda.
Beslissing:
6.

eenparig goedgekeurd

Psilon : Algemene Jaarvergadering op 16.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel
tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van de intercommunale Psilon die instaat voor de uitbating van het crematorium te
Kortrijk. Op de algemene vergadering van 16.06.2021 zal de jaarrekening 2020 met de bijlagen besproken
en goedgekeurd worden.
Beslissing:
7.

eenparig goedgekeurd

Fluvius West : Algemene Vergadering tevens jaarvergadering op 21.06.2021 : Bespreking van de
agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te
worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van Fluvius West (opvolger van het vroegere Infrax West) en via deze intercommunale
ook van Fluvius die instaat voor de distributie van elektriciteit, gas, TV-distributie (en in onze gemeente ook
riolering) op ons grondgebied. Tijdens de algemene vergadering van 21.06.2021 zal beslist wordt over de
jaarrekening 2020 met zijn bijlagen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

2.

SAMENWERKINGSVERBANDEN:
8.

Goedkeuren van de verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw voor de
periode 2022-2027.

Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteunt de gemeente Lendelede sedert 1999 bij de uitbouw van een
integraal preventief gezondheidsbeleid. Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden
voor de periode 2022-2027. Hiervoor werd gevraagd aan de gemeente Lendelede, die deel uitmaakt van
het werkingsgebied van Logo Midden-West-Vlaanderen, deze erkenning formeel te ondersteunen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

ALGEMEEN:
9.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande zitting worden goedgekeurd.
Beslissing:

15 Ja;
1 Onthouding

10. Mondelinge vragen en mededelingen.
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