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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
20 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  
  _______________________________________________________ 
 
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 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 13 mei 2020 

  
De notulen van de vergadering van 13 mei 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 Omgeving en Wonen – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Splitsing van 

percelen 
 

 
De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te Kluisbergen, 
Broektestraat -  2e afdeling – Berchem, sectie A en nr. 624A en volgens recente kadastrale gegevens 
onder de sectie A deel van nummer 0624DP0000.  
 
De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te Kluisbergen, 
Meersestraat -  2e afdeling – Berchem, sectie B en nr. 261D.  
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  Afdeling Interne Zaken – Secretariaat &  Personeel – Verlenen ontslag wegens 

oppensioenstelling van een contractueel technische beambte gemeentewerken 
 

 
Er wordt aan een contractueel technisch beambte (E1-E3) in de afdeling, gemeentewerken, wordt op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend bij ons bestuur wegens oppensioenstelling en dit met ingang 
van 1 juli 2020. 
 

 
 Afdeling Leven en Vrije Tijd – Vrije Tijd – Vaststellen retributie cultuuragenda 2020-2021 
 

 

 Voor de activiteiten van de cultuuragenda 2020-2021 wordt de retributie vastgesteld op 
10,00 EUR per persoon, per activiteit 

 

 Voor -18-jarigen en personen die via het OCMW tickets kopen, wordt de retributie 
vastgesteld op de helft van de hierboven opgegeven inkomprijzen 
 

 Abonnementsformule: 5 voorstellingen naar keuze voor €45 (i.p.v. €50)  
 

 
Afdeling Interne Zaken - Financiën – Behandelen bezwaarschrift i.k.v. belasting op masten en 
pylonen – dienstjaar 2019/aanslagjaar 2019  
 

 
 

Het bezwaar van 17 maart 2020 tegen de onder artikel 00003 ingekohierde aanslag in de belasting op 
de masten en pylonen, aanslagjaar 2019, is ontvankelijk doch ongegrond. 
 

De onder artikel 00003 ingekohierde aanslag in de belasting op de masten en pylonen, aanslagjaar 

2019 ten bedrage van 5000,00 € blijft behouden. 
 

 

  
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren proces-verbaal van 

voorlopige oplevering – Renovatie kleedkamers sporthal 
 

 
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering dd. 24.01.2020 voor de renovatie van de kleedkamers 
van de sporthal, uitgevoerd door Paintings & Industrial Coatings (P.I.C.) bv, naar ontwerp van 
architectenbureau Leyman, Gentsestreenweg 98 bus 1 te Zingem, wordt goedgekeurd.   
 

Afdeling Interne Zaken – Financiën – Advies i.k.v. opheffing parochie Sint-Cornelius Ruien en  
samenvoeging bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem 

 
Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan de aanvraag tot opheffing 
van de parochie Sint-Cornelius Ruien (Kluisbergen) en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw 
van de Carmel Berchem. 
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Het college van burgemeester en schepenen adviseert hierbij ook om de overige parochies in 
Kluisbergen (Zulzeke en Kwaremont) op te heffen en samen te voegen, teneinde 1 grote parochie te 
maken in Kluisbergen, met 1 kerkfabriek voor het volledige grondgebied Kluisbergen.  
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
asurnen 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke begraafplaats 
van Berchem toegestaan. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 
➢ Het college neemt kennis van het digitale inspraakperiode addendum Brownfield Sofinal (van 

08.06 tot en met 22.06). Het college beslist dat de bewoners van de Parklaan, langsheen de 
site, een brief dienen te ontvangen m.b.t. deze inspraakperiode.   
 

➢ Het college beslist i.k.v. de aanvraag besluit tot verklaring van openbaar nut (ikv werken 
Aquafin collector Berchemstraat), positief advies uit te brengen m.b.t. het gebruik van privaat 
domein (erfdienstbaarheid) tijdens de werken ‘Collector Berchemstraat’ en dit als terrein voor 
grondverbetering en werkzone.     

 
➢ Het college beslist dat de gemeente zal deelnemen aan deze groepsaankoop zonnepanelen 

vzw BEA (voor inwoners).   
 
➢ Het college beslist het volgende i.v.m. de signalisatie voor het autodeelproject: 

 
- Het sjabloon met de Europese afbeelding van een standplaats voor deelwagens mag 

aangebracht worden. 
- De standplaats voor de elektrische wagen/deelwagen dient ingericht te worden naar 

voorbeeld van de correcte inrichting zoals voorgesteld door SOLVA (met twee palen en de 
noodzakelijke borden per paal). Op de paal voor de parkeerplaats voor de elektrische wagen 
dient een bord voorzien te worden dat de plaats enkel dient voor het laden van de wagen.  
 

➢ Het college neemt kennis van het prijsvoorstel Graydon – ‘hoe is het gesteld met de lokale 
economie in uw gemeente ?’ (maximumprijs Kluisbergen: 2.500 EUR, prijs als alle gemeenten 
SOLVA deelnemen: 1.250 EUR (50% korting).  Het college beslist dat de gemeente zeker 
interesse heeft om deze tool aan te schaffen.  
 

➢ Het college neemt kennis van de resultaten van Audit Vlaanderen in het kader van de 
opvolging aanbevelingen thema-audit budgetbeheer bij OCMW Kluisbergen.  

 
➢ Het college beslist toelating te geven om studenten te laten studeren in de kerk van Ruien (juni 

en 2e heft van augustus). De organisatoren dienen ervoor te zorgen dat deze studieplek is 
ingericht volgens en dat alles verloopt conform de geldende coronamaatregelen.   

 
➢ Het college beslist om het inschrijvingsgeld voor de geannuleerde sportlessen Multimove terug 

te betalen aan de betrokkenen.   
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➢ Het college keurt  het bebordingsplan van de provincie Oost-Vlaanderen voor de fietssnelweg 
goed.  

 
➢ Het college neemt kennis van de infosessies voor de landbouwers ikv project Rond Ronse 

(omtrent bosuitbreidingsdoelstellingen). 
 
➢ Het college neemt kennis het schrijven van Pragma advocaten.   Het college opteert ervoor om 

in deze zaak de maximale rechtsplegingsvergoeding te vorderen, zonder een bijkomende 
schadevergoeding te eisen.   

 
➢ Het college neemt kennis van het verzoek van een bewoner van de Pelikaanwijk tot 

verkeerswijziging in de Pelikaanwijk. Het college bepaalt niet tegemoet te komen aan de vraag 
om het plantenvak te verwijderen.  Bij nazicht ter plaatse, is de huidige situatie voor niemand 
hinderlijk. Er is voldoende ruimte om de garage in  en uit te rijden.  Het plantenvak werd in het 
verleden aangelegd als snelheidsremmer, dit op vraag van de bewoners.  Het college acht het 
dan ook niet opportuun om dit plantenvak te verwijderen.   

 
➢ Het college verleent toelating tot het plaatsen van parkeerverbodsborden thv, Grote Herreweg 

89, van 25.05 tot en met 12.06 en dit omwille van het vernieuwen van het dak.  
 
➢ Het college beslist het volgende i.k.v. de renovatiewerken GOC Berchem – fase 2: 
 
- Het glas-in-lood raam in de achtergevel van het gebouw dient vervangen/hersteld te worden.  

Hiertoe dient een offerte opgevraagd te worden aan de aannemer; 
- Het bord ‘PWA’ mag definitief verwijderd worden. 
- De brievenbusgleuf dient bewaard te worden.  De brievenbus die aan de muur is bevestigd, 

dient permanent verwijderd te worden. 
 
➢ Het college beslist om de verzakte greppels ter hoogte van Lamontstraat 7 te herstellen en dat 

er prefabgreppels mogen geplaatst worden.   
 

➢ Het college neemt kennis van de aanvraag van vzw th-e Chain i.v.m. de Tournée Flandrienne.  
Het college beslist dat aan de aanvrager dient meegedeeld te worden dat de aanvraag nog 
dient behandeld te worden en dat deze ook zal overgemaakt worden aan de lokale politie voor 
advies.  Uit dat advies zal blijken welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn (inzet 
politie/stewards/seingevers).  Verder beslist het college dat de gemeente geen financiële 
bijdrage (750 EUR) zal leveren zoals gevraagd in de aanvraag.  Er gaan in de gemeente jaarlijks 
allerhande activiteiten door die worden georganiseerd voor het goede doel.  Het is echter niet 
mogelijk om voor al deze activiteiten een financiële bijdrage te leveren. Dit werd in het 
verleden nooit gedaan en het college wenst dit ook nu niet te doen, dit om geen precedenten 
te scheppen.  

 

➢ Het college beslist dat men mag gebruik maken van de Fruitige Speelweide voor openlucht 
activiteiten (volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad), maar dat de gemeente 
geen tent zal voorzien. Dit zou immers kunnen leiden tot samenscholingen, wat niet de 
bedoeling kan zijn.   
 

➢ Het college neemt kennis van de werkplanning van de technische dienst week 21  en 
uitgevoerde werken week 20.  

 

➢ Het college beslist dat de tuin van het gemeentehuis mag gebruikt worden voor yogalessen 
(nav de coronamaatregelen). Dit kan enkel als dit buiten de werkuren valt en als de 
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maatregelen strikt nageleefd worden.  Verder bepaalt het college dat telkens op voorhand aan 
de dienst Vrije Tijd dient meegedeeld te worden wanneer de tuin zal gebruikt worden.   

 
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 

➢ Het college is geen voorstander van het toeristisch project dat Mont de l’Enclus wenst uit te 
werken in het Kluisbos.  Het college is van mening dat dergelijk toeristisch project een 
bijkomende druk kan betekenen voor het bos (meer verkeer, verhoogde parkeerdruk,…) en is 
van oordeel dat de rust in het bos zoveel mogelijk moet bewaard worden.   
 

➢ Het college beslist dat basketbalclub Blue Rocks Kluisbergen mag gebruik maken van het 
sportterrein in de Bloemenlaan voor hun trainingen.  De maatregelen dienen wel steeds strikt 
nageleefd te worden en er dient op voorhand een planning doorgegeven te worden aan de 
gemeente.   

 

➢ In verband met het herstel van de wegeling in Ruien (richting chirolokalen) neemt het college 
kennis van het feit dat de kans bestaat dat de verzakking in de wegeling werd veroorzaakt door 
werken die werden uitgevoerd bij de bewoner.  Het college beslist dat met deze bewoner 
contact dient opgenomen te worden met de vraag de nodige herstellingen uit te voeren.   

 
 

De zitting wordt geheven te 17.45u  
 
 

Aldus gedaan in zitting van 20 mei 2020 en goedgekeurd in zitting van 27 mei 2020 
 

 

Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


