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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
5 FEBRUARI 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. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 24 december 2019 en van 29 januari 2020 

  
  
De notulen van de vergaderingen van 24 december en  van 29 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 - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

• Aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning te Grote Herreweg zn 
Kadastrale ligging: Afdeling 45043, sectie B, perceel 594C : een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

• Aanvraag voor kappen bomen Grote Herreweg 30: een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

• Aanvraag omgevingsproject bouwen van ééngezinswoning + vrijstaand bijgebouw in een 
verkaveling voor open bebouwing  Bruggestraat 7A :een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

 
 

            
           Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Splitsen van 

percelen 
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BESLUIT: 
 

De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende de percelen gelegen te Kluisbergen, Pensemont 
-  1e afdeling – Ruien, sectie C en:    
 

1. Nummer 204 P0000 met een oppervlakte van 13.050 m² 
2. Nummer 213C P000 met een oppervlakte van 22.700 m² 
3. Nummer 223 P0000 met een oppervlakte van 9.500 m² 
4. Nummer 224 P0000 met een oppervlakte van 13.090 m² 
5. Nummer 227A P0000 met een oppervlakte van 12.427 m² 
6. Nummer 229C P0000 met een oppervlakte van 8.067 m² 
7. Nummer 232C P0000 met een oppervlakte van 3.123 m² 
8. Nummer 233C P0000 met een oppervlakte van 5.536 m² 
9. Nummer 237F P0000 met een oppervlakte van 1.310 m² 
10. Nummer 238A P0000 met een oppervlakte van 2.900 m² 
11. Nummer 238/02A P0000 met een oppervlakte van 700 m² 
12. Nummer 238/04D P0000 met een oppervlakte van 780 m² 
13. Nummer 239 P0000 met een oppervlakte van 200 m² 
14. Nummer 240A P0000 met een oppervlakten van 120 m² 
15. Nummer 241G P0000 met een oppervlakte van 550 m² 
16. Nummer 241H P0000 met een oppervlakte van 620 m² 
17. Nummer 241/02A P0000 met een oppervlakte van 380 m² 
18. Nummer 252A P0000 met een oppervlakte van 15.340 m² 
19. Nummer 203B P0000 met een oppervlakte van 18.612 m² 

 

 
           Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vacant verklaren van de functie van een 

voltijds technisch assistent (niveau D) voor de afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken 
(vervangingscontract)  

 

 
De  voltijdse contractuele functie van technisch assistent (niveau D) voor de afdeling Grondgebiedzaken 
– Gemeentewerken (vervangingscontract), wordt vacant verklaard. 
 

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

grafkelder 
 

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

Afdeling Burgerzaken – Hernieuwen van een 50-jarige grafconcessie in volle grond – 
 

 
Er wordt een hernieuwing toegestaan van een 50-jarige concessie in volle grond voor één persoon op de 
gemeentelijke begraafplaats van Kwaremont. 
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Afdeling Burgerzaken - Hernieuwen van een 30-jarige grafconcessie in volle grond voor twee  
personen  

 

 
 Er wordt een hernieuwing toegestaan van een 30-jarige concessie in volle grond voor twee personen op 
de gemeentelijke begraafplaats van Zulzeke. 
 

Afdeling Burgerzaken - Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie in volle 
grond 

 

 
Er wordt een bijzetting van een urne toegestaan bij een bestaande 30-jarige grafconcessie in volle grond 
voor twee personen op de gemeentelijke  begraafplaats van Berchem. 
 

            Afdeling burgerzaken -  Ambtshalve inschrijven in de bevolkingsregisters  

 
Er wordt  met ingang van heden ambtshalve een burger ingeschreven in de bevolkingsregisters onzer 
gemeente op het adres Kerkstraat 12. 
 

 
Afdeling Grondgebiedszaken – Dienst Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Milieu –  
Hernummeren lofts Grote Herreweg 29 & Grote Herreweg 29A 

 

 
De hernummering van de Grote Herreweg 29 bepaald bij beslissing van 26.10.2016 wordt als volgt 
gecorrigeerd: 
 

Woningnummer volgens 
plannen bij dossier B15/27 

HUISNUMMER VÓÓR 
BESLISSING 
26.10.2016 

HUISNUMMER 
VANAF 01.12.2016 

 
woning 2 

 
woning 4 

 
woning 5 

 
woning 7 

 
woning 10 

 
woning 3 

 
woning 6 

 
woning 8 

 
woning 9 

 
29/0001 

 
// 
 

// 
 

29/0101 
 

// 
 

29/0002 
 

// 
 

29/0102 
 

29/0202 

 
29/0001 

 
29/0003 

 
29/0101 

 
29/0103 

 
29/0201 

 
29/0002 

 
29/0102 

 
29/0203 

 
29/0202 



 
4 

  Besluitenlijst schepencollege 5 februari 2020 

 
woning 11 

 
woning 12 

 

 
29/0301 

 
29/0401 

 
29/0301 

 
29/0401 

 
In de Grote Herreweg 29A wordt de huisnummering vanaf 01 april 2020 bepaald als volgt:  
 

Woningnummer volgens 
plannen bij dossier B14/14 

HUIDIG 
HUISNUMMER 

NIEUW 
HUISNUMMER  

 
woning “0” 

 
woning “1” 

 
woning “2” 

 

 
29A 

 
// 

 
// 
 

 
29A/0001 

 
29A/0101 

 
29A/0201 

 
 

 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning –  Vegen en onkruidvrij maken van 

wegen en verhardingen dienstjaar 2020 
 

 
De opdracht voor het vegen en onkruidvrij maken van wegen en verhardingen op het grondgebied 
Kluisbergen voor het dienstjaar 2020 wordt gegund aan Vermargo NV, Legen Heirweg 71 te 9890 
Gavere. 
 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Reinigen van straatkolken op het 

grondgebied Kluisbergen dienstjaar 2020 
 

 
De opdracht voor reinigen van straatkolken op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het 
dienstjaar 2020 wordt gegund aan Dekeyser Cleaning nv, Zandstraat 450 te 8200 Sint- Andries. 
 

 
              Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 6de  
categorie –  NV De Groote Gaston 

 

 
Aan NV De Groote Gaston, Ambachtswerg 19-21 te 9820 Merelbeke wordt, voor de periode vanaf 
01.01.2020 tot en met 31.12.2020 een wegvergunning verleend voor het uitvoeren van 
wegmarkeringen. 
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 Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Sport & Jeugd – Toekennen van toelagen aan 
sportverenigingen van Kluisbergen en van de impulssubsidie aan sportverenigingen met 
jeugdwerking in Kluisbergen voor het dienstjaar 2019 

 

 
Volgende toelagen aan sportverenigingen worden voor het dienstjaar 2019 toegekend: 
 
Subsidies aan sportverenigingen 
 

  Naam sportvereniging Bedrag subsidie 

1  Blue Rocks Ronse Kluisbergen  € 1.167,38 

2  Hondenschool Kluisbos € 191,15 

3  Jogging Kluisbergen € 478,97 

4  Judoclub 2000 € 453,32 

5  KFC Kluisbergen     € 1.440,03 

6  Kluisbergen Sportief    € 2.175,98 

7  Kluiskarabiniers € 186,29 

8  Kon. Handboogmij St. Sebastiaan € 76,35 

9  MVC Baert € 202,91 

10  MVC Hof Ter Kwaremont € 166,79 

11  MVC 't Sluw Vosken € 180,56 

12  MVC Zulzeke € 202,19 

13  On 2 Wheels € 218,85 

14  Re-Cycling € 206,22 

15  T Kwa-verzet € 295,91 

16  Kleuterturnkring Kluisbos € 304,98 

17  Vrije Schutters Berchem € 435,09 

18  VV Kluisbos € 175,73 

19  VZW Centralevissers € 278,42 

20  WTC Kluisbergen € 183,35 

21  Turnkring Kluisbos basisgym € 902,34 

 
Subsidies voor begeleiding van buitenschoolse sportactiviteiten 
 

22 VBS Ruien € 244,50 

23 VBS Berchem € 424,50 

24 GBS De Start € 489,00 

 
Subsidies voor organisatoren van sportevenementen 
 

25 Omloop Kluisbergen   € 694,20 

26 Funny Bikers € 100,00 

 
 
Volgende impulssubsidies aan sportverenigingen worden voor het dienstjaar 2019 toegekend: 
 

Naam Sportvereniging Bedrag impulssubsidie 

BBC Kluisbergen € 327,00 

Judoclub 2000 € 119,00 
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Kleuterturnkring Kluisbos € 178,00 

Turnkring Kluisbos basisgym € 327,00 

KFC Kluisbergen € 386,00 

Kluisbergen Sportief € 564,00 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat deze werken in de Kapellestraat door TMVW ov werden 

gegund aan Wannijn nv, Buissestraat 36 te Kluisbergen, en van het feit, in overleg met Farys, 
gemeente en aannemer, werd beslist om de werken te laten starten op 2 maart 2020 (bevel van 
aanvang).   

 
➢ Het college neemt kennis van de aanvraag  voor de organisatie van een EK-dorp Kluisbergen in de 

periode 12.06.2020 tot en met 12.07.2020, te Scheldekaai (ontvangen op 20.11.2019).  Het college 
keurt deze aanvraag principieel goed. Het door de korpschef opgestelde advies m.b.t. evenementen 
i.k.v. het EK-voetbal, waarvan het college kennis heeft genomen in zitting van 29.01.2020, wordt 
gevolgd.  De aanvraag dient derhalve nog ter bespreking voorgelegd te worden aan de 
gemeentelijke veiligheidscel.   

 Na afloop van de veiligheidscel zal deze aanvraag met de definitieve voorwaarden opnieuw 
voorgelegd worden aan het college.  

   
➢ Het college neemt kennis van de parkeerproblemen in de deelgemeente Ruien n.a.v. 

wandeltochten en bepaalt dat de organisatie voor de wandeling op 15.02.2020 de wegenis in de 
verkaveling Rosalinde mag gebruiken om de deelnemers te laten parkeren.  De organisatie moet 
erop toezien dat de deelnemers aan de wandeling van 15.02.2020 niet in het centrum van Ruien 
parkeren maar afgeleid worden naar de nieuwe verkaveling.  De gemeente zal ervoor zorgen dat de 
verkaveling dat weekend niet afgesloten is. Er worden geen bijkomende borden kort-parkeren 
voorzien bij de handelszaken die dag.    
 

➢ Het college geeft toelating voor het organiseren van feestgeschut, mits het strikt naleven van de 
hiernavermelde bepalingen, opgenomen in het algemeen politiereglement voor de gemeenten van 
de politiezone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 juni 2015: 

 
▪ Het is verboden vuurwerk, kruit- of andere kanonnen, voor het afvuren van 

vreugdesalvo’s, te gebruiken tussen 22:00 uur en 08:00 uur. 
 
➢ Het college keurt het voorstel voor het plaatsen van de bushokjes op de nieuwe opstapplaatsen in 

de Avelgemstraat en de Hazestraat goed.  Voor wat betreft het bushokje in de Hazestraat, bepaalt 
het college dat dit voldoende ver van de rijweg dient geplaatst te worden.  
 

➢ Het college bepaalt van dat de vastgestelde vergoeding voor zaal De Brug op 16.2.2020 dient 
betaald te worden door de gebruiker. 

 
➢ Het college neemt kennis van de kostprijs van de aansluiting op de riolering van het nieuwe 

muzieklokaal in de Stationsstraat en bepaalt dat er contact dient opgenomen te worden met Farys 
om deze offerte te bespreken, gelet op de hoge kostprijs voor de aansluiting.   

 
➢ Het college geeft toelating tot het gebruik van een 10-tal oranje knipperlichten t.g.v. de 

heksentocht van de Landelijke Gilde.  
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➢ Het college bepaalt dat de medische wagen voor DOC Kluisbergen mag geparkeerd worden op de 
parking tegenover de kerk van Berchem en dit op 20.02.2020 van 7.30u tot 17.30u.  Er zal voldoende 
ruimte vrijgehouden worden om de bus (medische wagen) te parkeren. Er zal tevens een 
elektriciteitskabel voorzien worden. 

 
➢ Het college gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van De Lijn voor de aanpassing van de 

bushaltes n.a.v. het wijzigen van de reisweg voor lijnen 65 en 66 in Berchem.  Wat betreft de halte 
in de Pontstraat, bepaalt het college dat dit een voorlopige locatie betreft en dat de definitieve 
locatie zal bepaald worden na de werken in de Berchemstraat.  

 
➢ Het college keurt de verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie Oost-

Vlaanderen m.b.t. het Steunpunt Data&Analyse goed.  
 
➢ Het college verleent toelating  voor de doortocht van een Cyclo toeristische wielertocht E3 Cyclo-

Johan Museeuw Classic op 29.3.2020.  
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van de recreatieve fietstocht  de Izegemse Pijl op 

18 en 19 april 2020. 
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van de motorrit ‘Lenterit brandweer Zottegem’ op 

19.4.2020. 
 
➢ Het college verleent toelating voor de passage van een VTT Safety Jogger MTB@Recrean op 

13.6.2020. 
 
➢ Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad dd.22.1.2020 St. Jan 

in de Olie Zulzeke.  
 
➢ Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad dd.22.1.2020 St. 

Amandus Kwaremont.  Het college heeft geen opmerkingen op de gebruiksovereenkomst die werd 
opgesteld voor het gebruik van de kerk van Kwaremont;  

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst voor week 6 en uitgevoerde 

werken week 5. 
 

➢ Het college neemt kennis van het doktersattest wegens arbeidsongeschiktheid van een 
personeelslid.  

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist om de stand van zaken op te vragen aan AWV m.b.t. het fietspad in de 

Zandstraat;  
 

➢ Het college beslist dat in het kader van het herstel van het fietspad op de oude spoorwegbedding 
een aantal bomen t.h.v. Bekina en t.h.v. Utexbel moeten verwijderd worden; 

 
 

De zitting wordt geheven te 20.45u 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 5 februari 2020 en goedgekeurd in zitting van 19 februari 2020 
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Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
   


