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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
8 JANUARI 2020 

 
Aanwezig:   De heer Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw,  Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van 
den Abeele, schepenen 

    
  en de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur  
  _______________________________________________________ 
 
 
1. BESLISSINGEN 
 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad van 23 
januari 2020 

 

 

Het college stelt de dagorde van de gemeenteraad van 23.01.2020 vast.  
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuren bevelschriften tot betaling, bestelbons, 
betaalaanvragen en vastgestelde rechten 

 

 Het college keurt de collectieve betalingsbevelen goed. 

 De lijst met bestelbons wordt door het college aangenomen. 

 De lijst met betaalaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

 Aanvraag voor het slopen van de bestaande bijgebouwen, het intern verbouwen van de 
bestaande woningen, het oprichten van een gelijkvloerse uit breiding , zonder wijziging 
van het aantal woongelegenheden te Grote Herreweg 60: een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

 Aanvraag voor de overname tankstation & hernieuwing vergunning tankstation te 
Oudenaardebaan 10: een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

 Aanvraag voor het (her)bouwen van een woonhuis: een omgevingsvergunning wordt 
afgeleverd aan de aanvrager. 

 

 
Afdeling Leven en Vrije Tijd – Sport, Recreatie en Jeugd – Goedkeuren meerwerken renovatie  
kleedkamers sporthal 
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De opdracht voor het uitvoeren van de meerwerken voor de renovatie van de kleedkamers van de 
sporthal Kluisbos (het isoleren en afwerken van de buitenmuur aan de trap van de danszaal) wordt 
gegund aan Paintings & Industrial coatings bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne, voor een bedrag van 
3.354,94 (incl. BTW), volgens de offerte dd. 06.01.2020. 
 
 

 Afdeling Gemeentewerken – Gemeentewerken – Gunning – Ophalen en verwerken afval 
afkomstig van de technische dienst, voor de dienstjaren 2020 – 2021 

 

 
De opdracht voor het verwerken van afval afkomstig van de technische dienst Kluisbergen voor de 
dienstjaren 2020-2021 zoals beschreven in het bestek goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
24 oktober 2019, wordt gegund aan: 
 

- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen, voor het 
verwerken van groenafval 

- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen, voor het  
verwerken van aarde-afval  

- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen, voor het 
verwerken van steenafval 

- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen, 
- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen 
- BLC Group NV, Klein Frankrijkstraat 21 te 9600 Ronse voor het verwerken van gemengd  
 afval 
- BLC Group NV, Klein Frankrijkstraat 21 te 9600 Ronse, voor de ophaling en   

  verwerking van papier en karton,  
- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen, voor het   

  verwerken van niet-teerhoudend asfalt 
- Depriester Recyclage bvba, Oudenaardebaan 14 te 9690 Kluisbergen,  voor het  

  verwerken van ongewapend beton 
- Decubber nv, Avelgemstraat 14 te 9690 Kluisbergen, voor het verwerken van houtafval 

 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond  
(asverstrooiing)  

 
Er wordt op een door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats, een laatste rustplaats 
in niet-geconcedeerde grond (asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaats van Kwaremont 
toegestaan. 
 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond 
(asverstrooiing)  

 
Er wordt op een door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats, een laatste rustplaats 
in niet-geconcedeerde grond (asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaats van Ruien toegestaan. 
 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie voor een  
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grafkelder  

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 50-jarige grafconcessie voor een grafkelder voor 
twee personen op de gemeentelijke begraafplaats van Kwaremont. 
 

 

 
              Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie –  NV Verfaillie-Leroy en C° (in opdracht van Eandis, Proximus, Telenet,.) 

 

 
 Aan .V. Verfaillie-Leroy en C°, Werviksestraat 94 te 8902 Zillebeke wordt, voor de periode vanaf 

01.01.2020  tot en met 31.12.2020 een wegvergunning verleend voor het uitvoeren van 
wegmarkeringen. 

 

Afdeling Grondgebiedszaken – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Toekennen  
huisnummers Kettingweg 19 en 21 

 
  

In de Kettingweg 19 en Ketting 21 wordt met ingang van heden het volgende huisnummer toegekend: 
 

EIGENAARS EN/OF BEWONERS LOTNUMMER 
VERKAVELING 

HUIDIG 
HUISNUMMER 

NIEUW HUISNUMMER 

Eigenaar: 
NV Hectaar 
Westlaan 120 
8800 Roeselare 

 
Lot 10 
 
Lot 11 
 
Lot 23 
 
Lot 24 
 
 

 
Kettingweg 19 
 
Kettingweg 21 
 
// 
 
// 
 
 

 
Kettingweg 19 
 
Kettingweg 19a 
 
Kettingweg 21 
 
Kettingweg 21a 
 
 

 
  
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
 Het college gaat akkoord met de prijsofferte van slagerij-traiteur Jurgen t.g.v. de 

nieuwjaarsreceptie voor personeel en raden op 10.1.2020. 
 
 Het college neemt kennis van het schrijven i.v.m. de vraag tot aankoop van een perceel 

landbouwgrond in de Meersestraat te Kluisbergen, 2de afd. Sie B nr. 561 A. De gemeente is echter 
geen eigenaar van het desbetreffende perceel en kan dus ook niet beslissen over een eventueel 
verkoop ervan.  

 
 Het college neemt kennis van de telefonische vraag tot het eventueel gratis gebruik of gebruik aan 

verminderd tarief van het GOC Kwaremont op 13.4.2020 (paasmaandag) voor een 
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familiebijeenkomst en bepaalt dat een verminderd tarief zal aangerekend worden aan nl. het tarief 
dat geldt voor Kluisbergenaren.   

 
 Het college verleent toelating aan Scouts Harelbeke tot het gebruiken van een gedeelte van de 

parking en het sanitair van feestzaal Brugzavel op 11 en 12 april 2020, mits het betalen van een 
waarborg van 150 EUR. Zowel het sanitair als de parking dienen in propere staat achtergelaten te 
worden. Is dit niet het geval, dan zullen de gemeentelijke diensten de opruimwerken uitvoeren en 
zullen de kosten worden afgehouden van de waarborg. De ingang van de parking en de toegang tot 
de bib mogen niet versperd worden voor de bevoorradingspost.  
 

 Het college gaat akkoord met de gevraagde logistieke ondersteuning alsook met het vrijhouden van 
een aantal parkeerplaatsen voor de aanwezige prominenten t.g.v. het concert OVK op 01.02.2020.   

 
 Het college verleent toelating voor de doortocht van de wielertoeristentocht ‘Streuvels rally’ op 28 

en 29 maart 2020. 
 

 Het college verleent toelating voor de doortocht van de 9de KBK Cyclo rit voor wielertoeristen op 
29.2.2020. 

 
 Het college verleent toelating voor de doortocht en het uitpijlen van de wandelparcours van 

wandelclub Hanske de Krijger in 2020. 
 
 Het college beslist een schrijven te richten aan de eigenaar van de parking rechtover de kerk van 

Ruien (vroegere parking Orchidee) met de vraag om de parking degelijk te onderhouden en om op 
geregelde tijdstippen het zwerfvuil van de parking te verwijderen.  
 

 Het college neemt kennis van de meldingskaaart i.v.m. de verkeerssituatie Kapellestraat-Hazestraat 
en beslist dat aan de indiener dient meegedeeld te worden dat, eens de proefperiode afgelopen is, 
de proefopstelling zal geëvalueerd worden.   

 
 Het college neemt kennis van de meldingskaart i.v.m. de berm langs het fietspad t.h.v. de Weyns en 

beslist dat aan de indiener dient meegedeeld te worden dat het college niet ingaat op deze 
aanvraag.  Het college is van oordeel dat het fietspad een voldoende breedte heeft zodat de 
gebruiker hier veilig gebruik kan van maken.  Als op deze locatie bermaanpassingen worden 
doorgevoerd, dan zou dit ook nog op veel andere locatie moeten gebeuren, wat niet 
mogelijk/wenselijk is.  

 
 Het college beslist akkoord te gaan met het afsluiten van de hellingen Oude Kwaremont en 

Paterberg t.g.v. de Chasing Cancellara Flanders op 22.03.2020 tussen 9.00u en 14.30u t.g.v. dit 
event.  Het politiereglement mag in die zin opgemaakt worden.  

 
 Het college gaat akkoord met het overzicht van het jeugdaanbod tijdens de Krokus-, Paas- en 

zomervakantie 2020.  Het college beslist dat de inschrijvingen pas mogen starten nadat dit werd 
aangekondigd in het infoblad.   

 
 Het college gaat akkoord met de sluiting van de bib op 05.04.2020, dag van de Ronde van 

Vlaanderen, en dit omwille van de slechte bereikbaarheid die dag.  
 
 Het college neemt kennis van het schrijven dd. 24.12.2019 van Agentschap Onroerend Erfgoed 

i.v.m. de vastlegging van de erfgoedpremie t.b.v. 15.000,00 EUR voor de werkzaamheden aan het 
oud gemeentehuis Berchem – fase 2. 

 Het college neemt kennis van het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen i.v.m. het besluit van 
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de Deputatie dd. 5.12.2019 i.k.v. het beroep ingesteld door een omwonende en Milieufront Omer 
Wattez tegen het collegebesluit dd. 5.6.2019 waarmee de vergunning werd verleend aan Bart Van 
Wambeke.  

 
 Het college neemt kennis van het beroep van Millieufront Omer Wattez tegen de 

omgevingsvergunning NV O.H.E. – Bucomat NV-Belgian Seed Company Bvba. 
 

 Het college neemt kennis van de ziekteattesten van verschillende personeelsleden. 
 

 Het college neemt kennis van de werkplanning voor week 2 van de afdeling gemeentewerken.  
 
 Het college neemt kennis van de mondelinge vraag i.v.m. een mogelijke bijdrage van de gemeente 

voor het goede doel ‘Make a wish’ (n.a.v. kerstevent Meersestraat) en beslist dat, aangezien het 
gemeentelijk budget voor liefdadigheid 2019 reeds werd geschonken aan Kom op Tegen Kanker, 
i.k.v. het Warmste Weekend, er aldus geen budget meer beschikbaar is voor dit project.  Het 
college bepaalt dat dient meegedeeld te worden aan de aanvrager dat men dit best vroeger kan 
aanvragen zodat de gemeente dergelijke aanvragen tijdig kan evalueren en hier tijdig een beslissing 
kan in nemen.   

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 
 Het college beslist dat dringend dient gesnoeid te worden langsheen de Keuzelingstraat.  

 
 Het college neemt kennis van het feit dat een aantal betonvakken in de Kalkhovenstraat in zeer 

slechte staat zijn en beslist dat met een aannemer ter plaatse moet gegaan worden teneinde na 
te gaan hoe dit best kan hersteld worden.  Verder bepaalt het college ook dat deze straat 
dringend moet geveegd worden aangezien deze er zeer vuil bijligt.  
 

 Het college neemt kennis van het feit dat het wegdek in de Middelloopstraat op bepaalde 
plaatsen in slechte staat is en beslist dat met een aannemer ter plaatse moet gegaan worden 
teneinde na te gaan hoe dit best kan hersteld worden.   
 

 Het college beslist dat nog twee extra AED-toestellen moeten aangekocht worden om in 
Kwaremont (aan het GOC) en in Zulzeke (locatie nog te bepalen) te plaatsen.  
 

 Het college beslist dat aan de bewoners van de sociale woningen in de Nieuwstraat en 
Groendreef een schrijven dient gericht te worden waarin de verkoop van de woningen wordt 
verduidelijkt en waarin wordt meegedeeld dat er op dit ogenblik nog geen concrete info 
voorhanden is, maar dat de bewoners zeker zullen verwittigd worden als dit project meer vorm 
krijgt.  
 

 Het college neemt kennis van het feit  dat de zijkant van de rijweg in de Hoogweg (richting 
Vuntestraat, ongeveer t.h.v. woning Hoogweg 36) op deze plaats volledig kapot gereden is door 
een vrachtwagen die zich daar steeds parkeert en beslist dat dit moet hersteld worden.  
 

 Het college beslist dat de gemeente Kluisbergen 625 EUR zal tussenkomen voor de uitbating van 
de stand  op Velofollies 2020 (samen met stad Ronse) en dat contact dient opgenomen te 
worden met de dienst toerisme van de stad Ronse teneinde na te gaan hoe de stand dient 
ingericht te worden en welke zaken nog dienen aangeleverd te worden door Kluisbergen. Indien 
praktisch haalbaar, bepaalt het college dat een personeelslid tijdens het weekend van 
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Velofollies aanwezig is bij de stand om de gemeente te vertegenwoordigen (in samenspraak met 
stad Ronse).     

 
De zitting wordt geheven te 19u30. 

 
 

Aldus gedaan in zitting van 8 januari 2020 en goedgekeurd in zitting van 15 januari 2020 
 
 
 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


