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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
13 MEI 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 
 
De notulen van de vergadering van 6 mei 2020 worden goedgekeurd. 
 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad en 
OCMW raad van 28.05.2020 

 

 

De dagorde gemeenteraad en OCMW raad van 28.05.2020 wordt vastgesteld. 
 

 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 goedgekeurd 

• De lijst met invorderingen wordt goedgekeurd 
 

Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur verlaat Burgemeester Philippe WILLEQUET 
de vergaderzaal gedurende de behandeling van dossier OMV_2020034161.  Schepen Lode DEKIMPE 
neemt het voorzitterschap waar. 

 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

• Aanvraag verbouwen van een bestaande woning, Grote Herreweg 34: Een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager.  

• Aanvraag bouwen van een paardenstal, Ter Boekerstraat 9: Een voorwaardelijk 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag kappen van hoogstammige bomen, Herpelgem, afdeling 1 sectie A nrs. 297D, 297C 
en 300D: Een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager  
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            Afdeling Omgeving en Wonen – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Splitsing van 

percelen 
 

• De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende de percelen gelegen te Kluisbergen, 
Berchem -  2e afdeling, sectie B en perceelnummer 502BP0000. 

 

 
 Afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken – Gedeeltelijk goedkeuren aanpassen 

bestand voetpad – WB 8119 
 

 
 

De vraag strekkende tot het aanpassen van het bestaand voetpad, over een lengte van 17,32 meter, 
voor de woning gelegen te Pontstraat 48, wordt gedeeltelijk ingewilligd. 
 

 
Afdeling Interne zaken – secretariaat & personeel – Kennisname gedeeltelijke (4/24) 
loopbaanonderbreking ikv ouderschapsverlof van een lager onderwijzeres 

 
 

Het college neemt kennis van de gedeeltelijke (4/24) loopbaanonderbreking i.k.v. ouderschapsverlof 
van een onderwijzeres in de gemeentelijke basisschool, met ingang van 01.09.2020 tot en met 
30.06.2021 (met behoud van een opdracht van 20/24sten). 
 

 
Afdeling Interne zaken – secretariaat & personeel – Kennisname volledige (24/24) 
loopbaanonderbreking ikv ouderschapsverlof van een lager onderwijzeres 

 

 
Het college neemt kennis van de voltijdse (24/24) loopbaanonderbreking i.k.v. ouderschapsverlof van 
een onderwijzeres in de gemeentelijke basisschool, met ingang van 01.09.2020 tot en met 
31.12.2020 (met behoud van een opdracht van 0/24sten). 
 

 

 
 Afdeling Interne zaken - Secretariaat & personeel – Aanstelling selectiecommissie voor de 
 aanwervingsprocedure van een statutair directeur basisonderwijs 
 

 
Het college stelt de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor het aanwerven van directeur 
basisonderwijs samen. 
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 Afdeling Vrije Tijd – Bibliotheek – Goedkeuren addendum bij de overeenkomst 
 Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor openbare bibliotheken (goedgekeurd door het 
 college op 26.06.2019) 
 

 
Het college keurt het addendum aan de overeenkomst ‘Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek’ 
tussen de vzw Cultuurconnect en het gemeentebestuur Kluisbergen goed. 
 
 

 
 Afdeling Burgerzaken - Toestaan van een 30-jarige concessie in volle grond voor twee 
 personen 
 

 
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 Berchem toegestaan. 
 

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 op de gemeentelijke 
begraafplaats van Ruien toegestaan. 
 

Overeenkomstig artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur onthoudt de burgemeester zich in dit 
dossier.   

 

 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanstellen raadsman voor het 
indienen van een verzoekschrift tot tussenkomst in de UDN-procedure  
G/A 230.623/X-17.711 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan voor het indienen van een 
verzoekschrift tot tussenkomst  in de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
gekend onder rolnummer G/A 230.623/X-17.711. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 
➢ Het college beslist, gezien het aangepaste jaarprogramma van de Landelijke Gilde wegens 

Covid 19 (annuleren gebruik feestzaal Brugzavel – betalen annulatievergoeding), dat er geen 
annulatievergoeding moet betaald worden voor het annuleren van zaal De Brug op 
16.10.2020.  
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➢ Het college neemt kennis van het verzoek van de Middenstand Kluisbergen om op het 
stratenplan te worden vermeld.  Het college beslist dat het, aangezien het stratenplan een 
toeristische inslag zal hebben, niet opportuun is om alle handelszaken erin op te nemen.  Het 
college gaat akkoord met het alternatief voorstel van de dienst toerisme om wel het logo van 
de Middenstand Kluisbergen op te nemen op het stratenplan, met de vermelding om lokaal te 
kopen.   

 
➢ Het college neemt kennis van het werkingsverslag 2019 van de gemeentelijke bibliotheek. 
 
➢ Het college beslist het lidmaatschap van het Octopusplan te verlengen. De gemeente zal de 

lidmaatschapsbijdragen van de scholen overnemen (70 EUR ( excl. BTW) per vestiging), zo 
kunnen de scholen op het grondgebied van de gemeente zich gratis aansluiten als 
Octopusschool.  

 
➢ Het college beslist het volgende in verband met de mobipunten: 

 
Er vanuit gaande dat de flexbus zal stoppen aan zowel de mobipunten als de haltes van het 
functioneel en aanvullend netwerk, wenst het college graag nog volgende mobipunten 
toegevoegd gezien: 

- Home Sint-Franciscus te Kwaremont (woonzorgcentrum) 
- Ruien centrum 
- Kruispunt Wuipelstraat/Buissestraat/Hoogweg 
- Lamontstraat/Ter Boekerstraat 
- Kluisbos = twee haltes: één bovenaan de Bergstraat (Horeca) en één bovenaan Poletsestraat 

(recreatieoord) 
 

Daarnaast had het college ook graag mobipunt “Ruien centrum” als mobipunt met 
deelwagensysteem gezien en ook dat beide mobipunten met deelwagensysteem (Ruien 
centrum en Berchemcentrum) ook aangeduid worden als deelfietsensysteem. 

 
➢ Het college neemt kennis van het advies van het advocatenkantoor Flamey, i.v.m. dossier 

gemeente Kluisbergen/Steenhaut BVBA.  Het college beslist dit advies te volgen en aldus te 
berusten in het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 20.09.2019.  

 
➢ Het college bepaalt akkoord te gaan met het voorstel van de programmatie cultureel seizoen 

’20-’21. Het college beslist het college dat er in juni reeds mag gecommuniceerd worden over 
het programma, doch zeker met vermelding dat er mogelijks nog wijzigingen kunnen zijn 
omwille van Covid 19.  Dezelfde tarieven mogen gehanteerd blijven, doch bij de 
abonnementsformule mag momenteel geen drankje aangeboden worden (dit kan eventueel 
later herbekeken worden, bij een eventuele versoepeling van de maatregelen).  Het college 
bepaalt ook dat de kaartenverkoop pas van start mag gaan vanaf 15.09.2020.   

 
➢ Het college geeft toelating aan de uitbater van het recreatieoord Kluisbos voor het organiseren 

van een live stream activiteit op het terrein. De uitbater dient evenwel de nodige maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat de activiteit geen publiek lokt (geen publiciteit maken voor 
opname) en dat er geen publiek op de locatie kan.  

 
➢ Het college neemt kennis van het overzicht kosten/opbrengsten Warmste Weekend 

Kluisbergen 2019. 
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➢ Het college neemt kennis van de werkplanning van de technische dienst week 20 en 
uitgevoerde werken week 19.  

 
➢ Het college neemt kennis van het stopzetten van het Kluisbostoezicht. Het college beslist dat 

een bedankingsbrief dient verstuurd te worden naar de Kluisbostoezichter.  
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de omgeving rond het bushokje in de Avelgemstraat (kasteel 

Herpelgem) dringend dient opgekuist te worden (onkruid wieden, steenslag aanvullen,…).   
 
➢ Het college beslist dat de overwas van de haag op het Kwaremontplein door de eigenaar tot op 

de perceelsgrens dient verwijderd te worden zodanig dat voetgangers op een vlotte manier 
het voetpad kunnen gebruiken.   

 
➢ Het college beslist dat het wandelpad in de Feelbosstraat dient genivelleerd te worden.    
 
➢ Het college beslist dat de groenstrook langs de kerkhofmuur in Kwaremont dringend dient 

opgekuist te worden.   
 
➢ Het college neemt kennis van het bericht van de directeur van SOLVA ivm de offerte voor een 

website voor lokale coronabon. 
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat MTB overal rijden in het Kluisbos en dat er een 

tekort aan aanbod zou zijn.   
Het college beslist dat aan ANB dient gevraagd te worden of er op de paden waar niet mag 
gefietst worden hindernissen zouden kunnen geplaatst worden zodat het gebruik van deze 
paden door fietsers niet meer aantrekkelijk is.  
Verder bepaalt het college dat er, samen met Sport Vlaanderen, dient nagegaan te worden of 
het aanbod aan bewegwijzerde MTB-paden kan uitgebreid worden.   
 

➢ Er dient aan AWV gevraagd te worden waarom de wegwijzers van ’t Palet en Het Monument 
werden verwijderd op de Ronse Baan.  

 
➢ Het college beslist in verband met de voetwegen in Ruien dat, eens de naastgelegen landerijen 

vrij zijn van gewas, deze voetwegen met een kraan dienen afgetrokken te worden zodat zij 
opnieuw hun normale breedte krijgen.   

 
➢ Het college beslist het standpunt van de intergemeentelijke veiligheidscel af te wachten i.v.m. 

het heropenen van de bibliotheek.  
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat de paaltjes op de parking aan de Giftshop Palace (die 

het doorrijden van de wagens over het voetpad moeten verhinderen) opnieuw zijn 
verdwenen.  Aangezien de uitbater van de Giftshop aangeeft dat de paaltje voor hem niet 
moeten blijven staan, beslist het college dat de omheining rond de parking definitief mag 
doorgetrokken worden t.h.v. de plaats waar de paaltjes stonden zodanig dat deze opening niet 
meer kan gebruikt worden om van de parking te rijden.   

 
 

De zitting wordt geheven te 18u30  
 

Aldus gedaan in zitting van 13 mei 2020 en goedgekeurd in zitting van 20 mei 2020 
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Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


