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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
4 MAART 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 26 februari 2020 

  
De notulen van de vergadering van 26 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 

• De lijst met betaalaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

• Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor het regulariseren van vijf BEN-woningen met 
aparte garages, Buissestraat 7. Een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd. 

• Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een voormalige boerderij met enkele 
aangebouwde aanhorigheden, het herbouwen van een vrijstaande atelierruimte/hangar op 
dezelfde locatie, hetverbouwen van de kapschuur en het optrekken van een vrijstaande 
woning op een gewijzigde locatie, Lamontstraat 11. Een voorwaardelijke vergunning wordt 
afgeleverd. 

• Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor het bouwen en exploiteren van een nieuw 
bedrijf “OVA VERGALLE-RUIEN”, Herpelgem 18. Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies 
verleend voor deze aanvraag omgevingsproject aan de provinciale omgevingscommissie 
Oost-Vlaanderen. 

• Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor het bouwen en exploiteren van een nieuw 
bedrijf “O.H.E. NV – Bucomat NV – Belgian Seed Company BVBA”, Herpelgem 18. Er wordt 
een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor deze aanvraag omgevingsproject aan de 
provinciale omgevingscommissie Oost-Vlaanderen. 
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Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu –  Aktename  
van een melding – Bouwen van een veranda (202000012-OMV_2020018855) 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding  voor het omgevingsproject 
‘Veranda Stationsstraat 137’, gelegen te Stationsstraat 137 te 9690 Kluisbergen, kadastrale ligging: 
Afdeling 45018, sectie A, perceel 207D. 
 

  
            Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu – Toestaan 

afwijking geluidsnormen en andere bepalingen n.a.v. de Nacht van de Flandriens van KLJ 
Zulzeke op 4 april 2020 

 

 
Aan KLJ Zulzeke wordt voor de organisatie van de Nacht van de Flandriens in de feestzaal Brugzavel 
met optredens en/of muziek op een locatie gelegen te Berchem-Kluisbergen (Brugzavel) op zaterdag 
4 april 2020 een afwijking geluidsnormen toegestaan.  
 

  
               Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu – Weigeren 

afwijking geluidsnormen n.a.v. het optreden van de covergroep de Dylano’s en  
keybordshow op zaterdag 14 maart 2020 

 

 
Voor de organisatie n.a.v. het optreden van de covergroep de Dylano’s en  keybordshow  in het café 
Edelweiss met optredens en/of muziek op een locatie gelegen te Ruien-Kluisbergen (Grote Herreweg 
130) op zaterdag 14 maart 2020, wordt geen erkenning verleend als muziekactiviteit, zoals bedoeld 
in toepassing van hoofdstuk 6.7. niet-ingedeelde muziekactiviteiten van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 01/06/1995 en zijn wijzigingen houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne. 
Er wordt derhalve geen afwijking toegestaan op de geldende geluidsnormen. 
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van een monitor 
 (vrijwilligers) voor het toezicht GBS De Start  

 

 
Er wordt een monitor (onder het vrijwilligersstatuut) aangesteld voor het toezicht in de GBS De Start 
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling van een deeltijds 

contractueel technisch beambte (E1-E3) – Toezichtster voor de GBS De Start (17,7/38)  
   

 
Er wordt een tijdelijke deeltijdse contractueel technisch beambte aangesteld. 
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 Afdeling Veiligheidszaken  – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement t.g.v. het 

plaatsen van een groot scherm op het Kwaremontplein t.g.v. de wielerwedstrijd E3 prijs op 
27.03.2020 voor eliterenners  

 
 

 
Het tijdelijk politiereglement voor het plaatsen van een groot scherm op het Kwaremontplein t.g.v. 
de wielerwedstrijd E3 prijs wordt goedgekeurd. 
 

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

voorbereidingswerken i.k.v. de wielerwedstrijd ‘We Ride Flanders’ op 04.04.2020 en de RVV 
elite dames en heren op 05.04.2020  

 
 

 
Het tijdelijk politiereglement t.g.v. voorbereidingsweken i.k.v. de wielerwedstrijd ‘We Ride Flanders’  
op 04.04.2020 en de RVV op 05.04.2020 
 

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

voorbereidingswerken i.k.v. de wielerwedstrijd ‘We Ride Flanders’ op 04.04.2020 en de RVV 
elite dames en heren op 05.04.2020  

 
 

 
Het tijdelijk politiereglement t.g.v. de voorbereidingswerken  i.k.v. de wielerwedstrijd ‘We Ride 
Flanders’ op 04.04.2020 en de RVV elite dames en heren op 05.04.2020 wordt goedgekeurd. 
 

 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 

➢ Het college gaat akkoord met de aanpassing van  het politiereglement m.b.t. het betreden van 
en vissen in het gemeentelijk natuurreservaat Paddenbroek.  Deze aanpassing dient ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.  
 

➢ Het college bepaalt dat het beplantingsvoorstel voor de aanplant van een groenscherm ter 
hoogte van zijn landbouwbedrijf in de Zeelstraat 2 te Kluisbergen  conform is aan de opgelegde 
voorwaarden in de milieuvergunning klasse 2 dd. 30.07.2015 (14/03/2) en keurt het 
beplantingsvoorstel dan ook goed.  

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel om de oversteek van de recreatieve wielertocht ‘We 

Ride Flanders’ op 04.04.2020, aan de Ronde van Vlaanderenstraat en de afdaling op de Ronse 
Baan gecontroleerder te laten verlopen (politie + seingevers) alsook om aan het kruispunt 
Schilderstraat – Ronse Baan nadars te voorzien om te vermijden dat wielrenners op de rijbaan 
rijden. 
Verder beslist het college dat er op de kruispunten met de Ronse Baan, tijdens de afdaling van 
de wielerrenners, seingevers moeten voorzien worden die de aankomende wagens verwittigen 
van de afdalende fietsers.   

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van Farys met de aanstelling van Lobelle 

Studiebureau als ontwerper voor het dossier Poletsestraat. 
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➢ Het college keurt de aanvraag m.b.t. het gebruik van de kerk Ruien + elektriciteit voor de 
kerstmarkt  voor de periode 21.12.2020 tot en met 27.12.2020,  principieel goed, doch de 
modaliteiten omtrent prijs en gebruiksvoorwaarden moeten nog vastgelegd worden. 
 

➢ Het college beslist dat aan de eigenaar van het spandoek aan de afsluiting van een woning 
gelegen in de Brugzavel dient meegedeeld te worden dat er in het verleden geen toelating werd 
verleend om het spandoek op te hangen.   
 

➢ Het college bepaalt om in te tekenen op het aanbod van de provincie voor de opmaak van een 
gemeentelijk adaptatieplan, tenzij hiervoor met SOLVA kan samengewerkt worden. Hiertoe 
dient navraag te gebeuren bij SOLVA.   

 
➢ Het college verleent toelating voor de organisatie van  feestgeschut op 30.05.2020 thv de 

Kettingweg, mits het strikt naleven van de 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 college neemt kennis van de werkplanning technische dienst voor week 10 en uitgevoerde 

werken week 9. 
 
➢ Het college neemt kennis van het doktersattest wegens arbeidsongeschiktheid van een 

personeelslid. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat enkele verstopte slikkers in de Ommegangstraat (o.a. ter hoogte van nr. 

9) dienen uitgekuist te worden.   
 

➢ Het college beslist dat aan de eigenaars van een woning gelegen in de Grote Herreweg een 
schrijven dient gericht te worden met de melding dat zij tegen dinsdag 10.03.2020 de woning 
moeten ontruimen en desinfecteren aangezien deze overlast en hinder veroorzaakt bij de 
buren.  Indien de eigenaars niet tegemoet komen aan deze vraag, zal de gemeente, op bevel 
van de burgemeester, de woning laten ontruimen en desinfecteren en zullen de kosten 
volledig doorgerekend worden aan de eigenaars.  

 
➢ Het college beslist dat er dient nagegaan te worden of er in kader van sluikstortdetectie 

camera’s kunnen gehuurd worden.  
 

➢ Het college beslist dat de oude speeltoestellen aan zaal De Brug mogen verwijderd worden 
daar deze niet meer te herstellen zijn. Het college beslist dat de zandbak waar dit speelpleintje 
staat, degelijk dient onderhouden te worden.   

 
➢ Het college beslist dat de verdwenen gracht in de Vogelzang opnieuw mag gemaakt worden, 

zodat het water beter opgevangen wordt. Verder dient ook nagegaan te worden of 
bijkomende erosiemaatregelen kunnen genomen worden op deze locatie.  
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De zitting wordt geheven te 19.30u 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 4 maart 2020 en goedgekeurd in zitting van 18 maart 2020 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


