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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
22 JANUARI 2020 

 
Aanwezig:   De heer Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter 
   

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

    
  en de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur  
  _______________________________________________________ 
 
 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 15 januari 2020 

  
De notulen van de vergadering van 15 januari 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 

 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 – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen van 
de wijze van gunnen – Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van een kunstgrasveld 

 

 
Het college keurt het bestek en de raming goed voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg 
van een kunstgrasveld.  
 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Maaien van bermen, grachten en 

taluds dienstjaar 2020 
 

 
De opdracht ‘Maaien van bermen, grachten en taluds langs de wegen (twee maaibeurten) op het 
grondgebied van de gemeente Kluisbergen tijdens het dienstjaar 2020’ wordt gegund aan Raf Verkest 
bvba, voor twee maaibeurten in 2020. 
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Afdeling Grondgebiedzaken – RO, stedenbouw en milieu – Gunning – Bestrijden van ratten op 
het grondgebied van Kluisbergen voor de periode 2020-2022 

 

 
De opdracht voor het bestrijden van ratten op het grondgebied Kluisbergen voor de dienstjaren 
2020-2021-2022 wordt toegewezen aan VZW Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (VZW RATO),  voor 
een periode van 3 jaar.  
 
 

  
Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu – Toestaan 
afwijking geluidsnormen en andere bepalingen n.a.v. de fuif “Chiro Melden fuift 2020” van de  
Chiro van Melden op 15 februari 2020 

 

 
Aan de Chiro van Melden wordt voor de organisatie van de fuif “Chiro Melden fuift 2020” in de feestzaal 
Brugzavel op 15.02.2020 een afwijking geluidsnormen toegestaan. 
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Vaststellen datum indiensttreding van een 

contractueel technisch assistent – gemeentewerken, onbepaalde duur (niveau D1-D3) 
 

 
Met ingang van 10 februari 2020 wordt een contractueel technisch assistent (D1-D3) aangesteld.    
  

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Individuele weddevaststelling wegens 
 aanwerving in C-niveau van een contractueel deeltijds administratief medewerker (niveau C1-      
 c3) in de afdeling omgeving en wonen, gemeentewerken 
 

 
Met ingang van 1 december 2019  wordt de individuele weddevaststelling wegens aanwerving in niveau 
C1-C3) van een contractueel administratief medewerker in de afdeling omgeving en wonen, 
gemeentewerken, vastgesteld. 
 

 
 Afdeling Interne zaken – Financiën – Uitbetalen toelage  voor een buurtinitiatief –  
 Nieuwjaarsreceptie Kettingweg op 3.1.2020 
 

 
Er wordt een gemeentelijke toelage uitbetaald voor een buurtinitiatief ‘Nieuwjaarsreceptie Kettingweg’ 
op 03.01.2020. 
 

 
 
 
 
 
 



 
3 

  Besluitenlijst schepencollege 22 januari 2020 

 
              Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie 

 

 
Aan Broeders & co bvba, Hemelrijken 3 te 2890 Puurs – Sint-Amands wordt, voor de periode 
vanaf 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 een wegvergunning verleend voor het uitvoeren van  
Werken op de openbare weg van 3e categorie. 
 

 
              Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie –  Telenet 

 

 
Aan Telenet bvba, Arteveldepark – Sluisweg 1 bus 12 te 9000 Gent wordt, voor de periode vanaf 
01.01.2020 tot en met 31.12.2020 een wegvergunning verleend een wegvergunning verleend voor het 
uitvoeren van werken op de openbare weg van 3e categorie. 
 

  
           Afdeling Veiligheidszaken  – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement t.g.v. de 

wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne voor juniores op 01.03.2020 
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-
Kuurne voor juniores op zondag 1.3.2020 wordt goedgekeurd. 
 

  
            Afdeling Veiligheidszaken  – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement t.g.v. de 

wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne voor Elite op 1.3.2020 
 
 

 

Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-
Kuurne voor Elite op zondag 1.3.2020 wordt goedgekeurd. 
 

 
 Afdeling Veiligheidszaken – lokale politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement ‘E3 Binckbank 

Classic op 27.3.2020 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de wielerwedstrijd E3 Binckbanck Classic op 27.3.2020 
wordt goedgekeurd. 
 
   
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van de burgerparticipatie in grootschalige HE-projecten (Hernieuwbare 

Energieprojecten) van SOLVA. Verder bepaalt het college dat de gemeente momenteel geen algemene 
beslissing zal nemen omtrent rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten. Indien het 
bestuur dit nodig acht, zal geval per geval bekeken worden.   
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➢ Het college bepaalt dat de gemeente zal instappen in het deelwagenproject van SOLVA.  Er dient 

nagegaan te worden of de recent door de gemeente aangekochte elektrische wagen kan ingebracht 
worden in dit project 

 
➢ Het college gaat akkoord met de offerte van de workshop geluidswetgeving voor verenigingen.  
 
➢ Het college gaat akkoord met de opgegeven locaties voor het voorzien van WIFI i.k.v. WIFI4eu.  Het 

college keurt de raming van dit project goed. Voor dit project ontvangt de gemeente 15.000 EUR 
subsidie van de Europese Unie (WIFI4eu).  

 
➢ Het college bepaalt dat de gevraagde geboortedata en adresgegevens mogen overgemaakt worden 

aan de bibliothecaris i.k.v. Boekstart.  
 

➢ De vorderingsstaat nr. 7 dd. 17.1.2020 van Maes & Coucke bvba, Tieltstraat 22 te 8772 Markegem, 
i.v.m. bouwen klaslokaal Stationsstraat te Kluisbergen, voor de periode november 2019 wordt 
goedgekeurd. 

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van Fluvius betreffende de verledding voor 2020. 

 
➢ Het college neemt kennis van de resultaten van de geluidsmetingen van : 

 
▪ Ruien Feeste op 7 en 8 september 2019 
▪    Scoutsfuif op 9.11.2019 
▪    Stijn Streuvels is going big op 12.7.2019 
▪    Berchem Bruist op 5, 6 en 7 juli 2029 

 
➢ Het college gaat akkoord met het verzoek van een buur van de technische dienst of hij met zijn 

kraantje langs de achterkant van de technische dienst naar zijn tuin mag (T.D. zou wel draad 
moeten wegdoen). 

 
➢ Het college gaat akkoord met het overzicht artikels GIB februari 2020, en bepaalt dat het artikel 

i.v.m. het vegen pas volgende maand dient opgenomen te worden.   
 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning van de afdeling gemeentewerken, i.v.m. de 

werkplanning voor week 4 en uitgevoerde werken week 3. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist i.v.m. de overwas in de Zeelstraat dat er een schrijven dient gericht te worden 

aan de eigenaar met de vraag de overwas te verwijderen.  
 
➢ Het college beslist i.v.m. het organiseren van een opleiding ‘Evacuatie bij brand’ voor 

onthaalouders dat de gemeente deze opleiding mee zal organiseren (samen met LOKO) en ten laste 
zal nemen (60 EUR per persoon).   

 
➢ Het college neemt kennis van de evaluatievergadering van de actie van ‘Voor Elkaar’ en beslist 

toelating te verlenen indien men een volgende activiteit wenst te organiseren flyers en affiches 
mogen afgeprint worden op het gemeentehuis. Op de flyers en affiches dient wel vermeld te 
worden ‘met de medewerking van het OCMW Kluisbergen’.    
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➢ Het college beslist om ter gelegenheid van de 11 juli-viering een kampvuur te organiseren in de tuin 
van het gemeentehuis.  

 
➢ Het college beslist i.v.m. de huldiging van de cultuurpersoonlijkheid van vorig jaar (Piet Willequet), 

dat na de première van het filmpje dat werd gemaakt over de cultuurpersoonlijkheid een kleine 
receptie kan worden aangeboden door de gemeente.    

 
➢ Het college bepaalt dat er dient nagegaan te worden of de gaanderij in zaal De Brug eventueel kan 

gebruikt worden voor het tentoonstellen van werken van (beginnende) kunstenaars.   
 

  
 

De zitting wordt geheven te 19u30. 
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 22 januari 2020 en goedgekeurd in zitting van 29 januari 2020 
 
 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


