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BESLUITENLIJST 
 DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  

26 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 19 februari 2020 

  
 
De notulen van de vergadering van 19 februari 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.  

 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
• Aanvraag omgevingsproject Bergstraat om 2 loten te verkavelen. Een 
omgevingsvergunning met voorwaarden wordt afgeleverd.  
• Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor het verbouwen van een woning Pontstraat 
5. Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd.  
• Aanvraag actualisering rubrieken en aanvraag hervergunning grondwaterwinning ex.3., 
Kapellestraat 72. Een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 
• Aanvraag voor bouwen van een woning, Grote Herreweg 179. Een vergunning met 
voorwaarden wordt afgeleverd. 
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 Afdeling Veiligheidszaken – Lokale politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement 

Wielerwedstrijd ‘Chasing Cancellara’ op 22.03.2020 
 

 
Het tijdelijk politiereglement voor de doortocht van de recreatieve wielerwedstrijd  ’Chasing Cancellara’ 
die doorgaat op 22.03.2020 wordt goedgekeurd. 
 

 
            Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Individuele weddevaststelling wegens 
 aanwerving in E-niveau van een contractueel deeltijds technische beambte (niveau E) 
 toezichtster in de gemeentelijke basisschool 
 

 
De individuele wedevaststelling wegens aanwerving van een in E-niveau van een contractueel deeltijds 
technische beambte (niveau E) toezichtster in de gemeentelijke basisschool wordt goedgekeurd. 
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen individuele weddevaststelling 
wegens doorschaling per 01.02.2020 van een contractueel technisch assistent  
(niveau D) in de afdeling Omgeving en Wonen  

 

 
De individuele wedevaststelling wegens doorschaling per 01.02.2020 in D-niveau van een voltijds 
contractueel technische assistent (niveau D) in de afdeling Omgeving en Wonen wordt goedgekeurd. 
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen individuele weddevaststelling 
wegens doorschaling per 01.01.2020 van een contractueel technisch beambte  
(niveau E) in de afdeling Leven en Vrije Tijd – Bibliotheek  

 

 
De individuele wedevaststelling wegens doorschaling van een in E-niveau van een contractueel deeltijds 
technische beambte (niveau E)  in de afdeling Leven en Vrije Tijd – bibliotheek wordt goedgekeurd. 
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Toestaan afwijking van de wekelijkse 
rustdag in de handel 2020 

 

  
Er wordt een afwijking toegestaan aan de handelaars van Kluisbergen tijdens het jaar 2020 van het 
verplichtend sluiten op hun wettelijke rustdag tijdens de volgende weken: 
 
- van maandag 20 juli 2020 tot en met zondag 26 juli 2020  
- van maandag 9 november 2020 tot en met zondag 15 november 2020 
- van maandag 21 december 2018 tot en met zondag 27 december 2020 
- van maandag 28 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 
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Afdeling Burgerzaken –Toestaan van een 30-jarige concessie in volle grond 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden 
plaats,  een grafconcessie in volle grond voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats van 
Kwaremont toegestaan. 
 

Afdeling Burgerzaken –Toestaan van een 30-jarige concessie in volle grond 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden 
plaats,  een grafconcessie in volle grond voor één persoon op de gemeentelijke begraafplaats van 
Zulzeke toegetssan. 
 

 
           Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie in volle 

grond 
 

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

Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en Milieu – Aanpassing  
toegestane afwijking geluidsnormen naar aanleiding van Berchem Bruist op 3, 4 en 5 juli 2020 

 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15.01.2020 inhoudende het toestaan 
van een afwijking op de geluidsnormen en andere bepalingen ter gelegenheid van Berchem Bruist op 
vrijdag3, zaterdag 4 en zondag 5 juli 2020 wordt als volgt aangepast: 
 
 

- De erkenning aan de aanvragers uit artikel 1 wordt verleend op:  
Vrijdag 3 juli 2020: 
Vanaf 16u00 tot 0u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 00u00 tot 01u00 – max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de bastonen 
vanaf 01u00 tot 02u00 – afbouwen naar max. 85 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van 
de bastonen 
om 02u00 stil;  
 
Zaterdag 4 juli 2020: 
vanaf 20u30 tot 02u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 02u00 tot 03u00 – max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de bastonen 
vanaf 03u00 tot 04u00 – afbouwen naar max. 85 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van 
de bastonen 
om 04u00 stil;  
Zondag 5 juli 2020: 
vanaf 18u30 tot 23u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 23u00 tot 00u00 – max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de bastonen 
vanaf 00u00 tot 01u00 – afbouwen naar max. 85 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van 
de bastonen 
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om 01u00 stil.  
 

- Er dient een verantwoordelijke te worden aangeduid. Deze verantwoordelijke dient 
bij het gebeuren bestendig aanwezig te zijn. 

 
- De voorwaarden opgenomen in paragraaf 3 van artikel 6.7.3. van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (VLAREM II), en wijzigingen (o.a. verplichting tot visuele 
indicatie van het geluidsniveau of gebruik van een geluidsbegrenzer, het gratis ter 
beschikking stellen van oordopjes).  

 
- Na afloop dient een kopie van de geluidsmetingen bezorgd te worden aan het 

gemeentebestuur, uiterlijk 14 dagen na de festiviteit. Deze geluidsmetingen 
moeten afgeleverd worden in LAeq, 15 min.’ 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist dat  OV paal 874 dient hersteld te worden en dat de situatie dan zal geëvalueerd 

worden of er nog een onveiligheidsgevoel is. Er zal momenteel dus nog geen extra OV-paal 
bijgeplaatst worden.  

 
➢ Het college beslist i.v.m. het parkeren tijdens de wegeniswerken in de Kapellestraat in de 

verkaveling Rosalinde, dat enkel de doorgang t.h.v. de Hazestraat mag opengesteld worden.  Aan 
de kant van de Nieuwstraat moeten de betonblokken blijven staan.   

 
➢ Het college neemt kennis van de meldingskaart met volgende voorstellen: 

• Lokaal waar kledij kan gebracht worden en afgehaald worden 

• Vuilniszakken uit het straatbeeld houden tot op het ogenblik van ophaling 

• Ruimte voorzien waar kunstenaars / amateurs kunnen exposeren 

• Wekelijks aanbod van een vreemde taal voor senioren 
 
➢ Het college neemt kennis van de meldingskaart i.v.m. opruimen van berm langs de Ronse Baan 

(struikgewas, klimop, …).  Het college bepaalt  zelf deze melding te zullen nagaan.  
 
➢ Het college neemt kennis van de meldingskaart i.v.m. het opruimen van afgevallen bladeren  t.h.v. 

een  eigendom in de Lamontstraat. 
 
➢ Het college beslist de eigen elektrische wagen van de gemeente niet in te brengen in het 

deelwagenproject van SOLVA.  Voor de gemeente Kluisbergen mag 1 elektrische wagen besteld 
worden voor het deelwagenproject nl. Renault ZOE R135/ZE50.   

 
➢ Het college neemt kennis van de communicatie omtrent de opstart Regionaal Autodelen Solva in 

Kluisbergen en beslist hieromtrent het volgende: 
- De burgemeester en schepen De Backer zullen aanwezig zijn op de persvoorstelling van 7 mei 2020 
- De gemeentelijke infosessie kan doorgaan op maandag 11mei (19.00u-21.00u) in de raadzaal van 

het gemeentehuis. 
 
➢ Het college gaat niet in op het aanbod van de gemeente Herent, i.v.m. aanbiedingskennisgeving 

verkoop aandelen A’Zefier .  
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➢ Het college keurt het parcours van ‘We Ride Flanders Pelotons’ op vrijdag 03.04.2020 goed.  Op de 
Oude Kwaremont en de Paterberg, die op die dag afgesloten zijn voor het verkeer wegens de 
opbouwwerken, zullen de deelnemers begeleid worden door de politiediensten.   

  
➢ Het college neemt kennis van Streekoverleg ZOV, i.v.m. ESF-project ‘Versterkt streekbeleid’ 
 in Zuid Oost-Vlaanderen 
 * Opmaak fiches Hoeve- en streekproducenten 
 * Winkelhier academie 
 * Pre-starters infosessie 

  en beslist niet in te tekenen op het project ‘Opmaak fiches hoeve- en streekproducenten’, doch 
wel interesse te hebben voor het organiseren van de ‘Winkelhier academie’ en de prestarters 
infosessies. 

  Aan SOLvA dient gevraagd te worden om op de wachtlijst geplaatst te worden voor deze 
projecten.    

 
➢ Het college bepaalt dat aan de Kwaremontse Kunstkring dient meegedeeld te worden dat het 

gebruik van de kerk voor de jaarlijkse tentoonstelling principieel kan goedgekeurd worden, doch 
dat de modaliteiten omtrent prijs en gebruiksvoorwaarden nog moeten vastgelegd worden en dat 
deze pas later zullen kunnen meegedeeld worden aan de Kunstkring.   
 

➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst voor week 9 en uitgevoerde 
werken week 10  

 
➢ Het college bepaalt dat het fietspad langs de Molenstraat  in uitgewassen beton (met keitjes) dient 

aangelegd te worden.    
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 
➢ Het college beslist om de mogelijk na te gaan om Bancontact te voorzien in de bibliotheek.  

 
 

De zitting wordt geheven te 18.15u. 
 

 
Aldus gedaan in zitting van 26 februari 2020 en goedgekeurd in zitting van 4 maart 2020 

 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 

 


