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BESLUITENLIJST DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  

23 APRIL 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  
  _______________________________________________________ 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum 
als hoger vermeld, heeft beslist wat volgt: 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
De notulen van de vergadering van 8 en 15 april 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 bestelaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

•     Aanvraag plaatsen van een tuinmuur, 3 poorten, een verharding, een tuinhuis en een 
houten afsluiting, gelegen te Buissestraat 20: Een omgevingsvergunning met 
uitzonderingen wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

•     Aanvraag wegenis- en rioleringswerken in de Rozenlaan, gelegen te Kluisbergen: een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 
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           Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor een nis in een 
           columbarium  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar  op  een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor een nis in een columbarium voor één persoon en een bijzetting op 
de gemeentelijke begraafplaats van Ruien toegestaan. 
 

 

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 twee personen op de gemeentelijke begraafplaats van  Ruien, toegestaan. 
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 
➢ Het college beslist om, i.k.v. covid 19 de verhuur van de gemeentelijke zalen te blokkeren 

voor de maanden mei en juni en aldus geen reservaties voor deze maanden goed te keuren.  
Voor wat evenementen in de zomerperiode betreft, moeten verdere richtlijnen van de 
nationale veiligheidsraad afgewacht worden.  

 
➢ Het college neemt kennis van  de aangepaste planning voor het project regionaal autodelen 

(Solva).  
 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van de toeristische brochure en beslist een oproep 

in het infoblad te publiceren voor ‘het mooiste plekje van Kluisbergen’, mooie foto’s, een 
promotekstje van de gemeente.   

 
➢ Het college beslist een oproep te publiceren in het infoblad naar de horeca met de vraag wie 

wenst vermeld te worden op het nieuwe stratenplan.   
 
➢ Het college beslist om een overleg te organiseren i.k.v. 50-jarig bestaan Kluisbergen met de 

dienst Vrije Tijd en dit op 06.05 om 14.00u.  
 
➢ Het college beslist dat de voorwaarden, voordelen/nadelen, kostprijs,…. van de Uitpas en van 

een eigen soort Vrijetijdspas moeten opgelijst worden zodanig dat een goed onderbouwde 
keuze kan gemaakt worden. Hierbij dient ook nagegaan te worden of er met een eigen 
Vrijetijdspas bijv. ook gebruik zou kunnen gemaakt worden van het zwembad in 
Ronse/Oudenaarde of van de sociale kruideniers in Oudenaarde en Ronse.  

 
➢ Het college beslist geen laadtoestel te voorzien thv van de woning Pontstraat 60, aangezien 

deze woning beschikt over een inpandige garage.  Dit laadtoestel dient voorzien te worden in 
de garage en niet aan de gevel van de woning.   
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➢ Het college neemt kennis van het nieuwe voorontwerp van Drukkerij Arijs en beslist dat er 
aldus op dit voorontwerp mag verdergewerkt worden.   
 

➢ Het college neemt kennis van het voorstel om een dorpstuintje in te richten in een privétuin 
doch is van oordeel dat dit een louter privé-initiatief betreft en ziet hier dan ook geen taak 
weggelegd voor de gemeente.    

 
➢ Het college beslist dat de bewoner in de Lamontstraat de greppel zelf dient uit te kuisen.  De 

gemeente kan onmogelijk overal de greppels gaan uitvegen.   De aanpalende eigenaars 
dienen mee in te staan voor het schoonhouden van de afvoergoot voor hun woning (cfr. 
Algemeen politiereglement).  

 
➢ Het college beslist dat de voetweg 61 te Kwaremont na herstel (nivelleren/effen 

trekken/aanvoeren van graszoden), verboden moet gemaakt worden voor fietsers.  Hiertoe 
dient een politiereglement voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Er dient nagegaan 
te worden of er nog andere voetwegen fietsvrij dienen gemaakt te worden zodanig dat dit in 
één gemeenteraadsbeslissing kan gegoten worden.   

 
➢ Het college beslist, i.v.m. de herinrichting van de kruispunten van de fietssnelweg,  dat er bij 

de provincie dient op aangedrongen te worden om de voorziene verbreding van het fietspad 
ter hoogte van Reymundo Cycling Station een aantal meter op te schuiven richting de 
Stationsstraat teneinde de hinder voor deze zaak te beperken.   

 
➢ Het college beslist  voor de procedure aanwerving directeur te publiceren in volgende media: 

- Online media: Jobsolutions.be en VDAB , JobAt Light Network  en VVSG Online ; 
- Print Media: JobAt Oost-Vlaanderen  

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

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst voor week 17 en 

uitgevoerde werken week 16. 
 

➢ Het college neemt kennis van het overzicht met artikels voor het infoblad van mei 2020. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat in de volgend editie van het gemeentelijk infoblad een artikel dient 

opgenomen te worden i.v.m. honden aan de leiband (o.a. in het kader van het broedseizoen) 
en i.v.m. hondenpoep.   
 

➢ Het college beslist dat de gemeente financiële steun zal voorzien bij het opzetten van de 
website www.shoppeninkluisbergen.be. 
 

➢ Het college verleent toelating aan een beroepssporter om de sporthal te gebruiken voor 
individuele trainingen n.a.v. covid19.  
 

➢ Het college neemt kennis van het feit dat de mondmaskers voor alle inwoners van 
Kluisbergen op het niveau van de zone zullen besteld worden (facturatie per gemeente).  Er 
zullen 3000 mondmaskers voor mannen, 3000 voor vrouwen en 1000 voor kinderen besteld 
worden. De levering is in principe voorzien rond 15 mei.   
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➢ Het college stelt vast dat het gemeentebestuur niet in kennis werd gesteld van de werken die 
worden uitgevoerd op de terreinen van KFC Kluisbergen en beslist dat de technische dienst 
moet ter plaatse gaan kijken om na te gaan welke werken worden uitgevoerd.  

 
➢ Het college beslist dat: 

  
1) Een hergebruik van de lichtmasten op het terrein van de Misseweg kan toegestaan 

worden mits volgende voorwaarden: 
- Dit dient in overleg met en na goedkeuring van Kluisbergen Sportief te  

gebeuren 
- KFC Kluisbergen dient er zelf voor te zorgen dat de masten worden afgehaald  

en herplaatst op het terrein aan de Misseweg. Het is niet de bedoeling dat de  
gemeente kosten gaat maken om deze lichtmasten te verplaatsen.  

 
2) Het vervangen van de veldverlichting door LED-lampen zou een investering zijn door  

het gemeentebestuur in de terreinen aan de Misseweg, hetgeen eerder door het 
gemeentebestuur werd uitgesloten.  Er werd beslist om niet meer te investeren in de 
terreinen aan de Misseweg.  Dit werd reeds herhaaldelijk aangekondigd. 

 
 

➢ Het college beslist dat de groenvoorzieningen aan de vluchtheuvel in de Grote Herreweg 
(richting Orroir) (na doorgang uitzonderlijk vervoer voor voormalige centrale) dienen 
hersteld en opgeruimd te worden.   

 
Aldus gedaan in zitting van 23 april 2020 en goedgekeurd in zitting van 29 april 2020 

 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


