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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
10 JUNI 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 27 mei en 3 juni  2020 

  
 
De notulen van de vergadering van 27 mei en 3 juni 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad en 
OCMW raad van 25.06.2020 

 

 

De dagorde van de gemeenteraad en OCMW raad van 25.06.2020 werd 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 door het college aangenomen. 
• De lijst met de invorderingen wordt door het college aangenomen 

 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

• Aanvraag ophogen van een terrein + aanleggen van een talud, Herpelgem thv Molenstraat: 
een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot renoveren en restaureren van een woning, Kasteelstraat 4: een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

• Aanvraag tot de hernieuwing van het milieuluik van de vergunning van een 
aardgasonstspanningsstation met odorisatie, Molenstraat zn 
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           Afdeling Leven en Vrije Tijd- Sport – Bevel van aanvang – Aanleggen van een kunstgrasterrein  

ter vervanging van het huidige oefenterrein 
 

 
Aan Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke wordt op 22.06.2020 bevel van aanvang 
gegeven voor de werken in het kader van aanleggen van een kunstgrasterrein  ter vervanging van het 
huidige oefenterrein. 
 

 
 Afdeling Interne zaken – Secretariaat en Personeel – Toekennen van een investeringstoelage 
 aan de politiezone Vlaamse Ardennen 
 

 
Aan de Financieel directeur wordt opdracht gegeven over te gaan tot uitbetaling aan de politiezone 
Vlaamse Ardennen van een gedeelte van de investeringstoelage 2019, en dit als tussenkomst van de 
gemeente Kluisbergen voor verschillende aankopen voor de politiezone Vlaamse Ardennen. 
 
 

 Afdeling Interne zaken – Financiën – Uitbetalen van een investeringstoelage aan de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het investeringsjaar 2018, 2019 en voorgaande 
dienstjaren   

 

 
Aan de Financieel directeur wordt opdracht gegeven over te gaan tot uitbetaling aan de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van een investeringstoelage 2018, 2019 en voorgaande 
dienstjaren, als tussenkomst van de gemeente Kluisbergen voor verschillende aankopen voor de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
 

              Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond 
(gewone grond) 

 
Er wordt, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats,  een laatste 
rustplaats in niet-geconcedeerde grond (gewone grond voor 10 jaar) op de gemeentelijke 
begraafplaats van Berchem toegestaan.. 
 

              Afdeling Interne Zaken – Goedkeuren indiening subsidieaanvraag in het kader van de 
projectoproep ‘Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland’ 

 
Het college beslist in te gaan op de projectoproep ‘Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland’, 
uitgaande van de provincie Oost-Vlaanderen en een subsidieaanvraag in te dienen voor de aankoop 
van 5 extra zitbanken voor in de Fruitige Speelweide te Ruien.  
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist om van de Rozenlaan (gedeelte in het verlengde van de Parklaan) de 

voorrangsweg te maken.  Het college beslist verder om ook van de Pontstraat (tussen 
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Berchemstraat en Brugzavel) de voorrangsweg te maken.  Deze aanpassing in de 
voorrangsregeling dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

➢ Het college beslist i.v.m. de toegang Paddenbroek via Sofinalsite, dat dient gevraagd te worden 
of de aannemer van de werken kunstgrasveld én de schutters kunnen beschikken over een 
sleutel van de poort van de Sofinalsite, zodanig dat zij hun toegang via de site kunnen nemen.  
Tijdens de werken aan de voetbalveld dient aan de ingang Paddenbroek een bord opgehangen 
te worden met de mededeling dat er tijdelijk geen doorgang is van Paddenbroek naar de 
Parklaan.  Er zal, samen met de voetbal, gekeken worden voor een oplossing voor de 
wandelaars van Paddenbroek na de werken.  

 
➢ Het college neemt kennis van de richtlijnen Covid-19 voor de organisatie van de 

speelpleinwerking en kampen zomer 2020 en gaat akkoord om een afzonderlijke bubbel te 
creëren voor de jongste groep.  Deze groep mag gebruik maken van het nieuwe tekenlokaal. 
Verder beslist het college dat ook een uitstap mag georganiseerd worden met de kinderen van 
het speelplein.  Tijdens deze uitstap moeten de richtlijnen ook strikt nageleefd worden.  
 

➢ Het college keurt het plan van aanpak voor de heropening sporthal goed.  De sporthal kan 
opnieuw geopend worden vanaf 11.06.2020.   
 

➢ Het college neemt kennis  van het verzoek van Treepack, i.v.m.  het project Street Heart 
(verbinden van de inwoners van Kluisbergen met handelaren en lokale artiesten doormiddel 
van kunst) en beslist niet op dit aanbod in te gaan.  
 

➢ Het college beslist i.v.m. de proclamatie van het 6e leerjaar, dat er wegens Covid-19 geen 
proclamatie kan georganiseerd worden op 29.06 in De Brug. De proclamatie zal in een 
alternatieve vorm moeten doorgaan, in de school (Berchem en Ruien apart) en zonder publiek.   

 
➢ Het college keurt de verwerkingsovereenkomst gegevensbescherming tussen de gemeente 

Kluisbergen en Buro O2 bvba, (ikv organiseren enquête namens de vervoerregio)goed. 
 

➢ Het college beslist dat er geen annulatievergoeding moet betaald worden door VZW De Bolster 
voor het annuleren van hun activiteit in zaal Brugzavel op 16.10.2020 wegens Covid-19.  

 
➢ Het college bepaalt dat, i.v.m. het project optimalisatie voetweg te Zulzeke, de voetweg ter 

hoogte van de innames 5-6-7 dient aangelegd te worden in beton op een breedte van 3m.   
 
➢ Het college bepaalt dat de PZ Vlaamse Ardennen, gratis kan gebruik maken van het GOC 

Kwaremont voor het organiseren van vergaderingen. 
 

➢ Het college neemt kennis van het feit dat er op de gebruikte afbeeldingen op de ‘Graag Traag’ 
borden aan de VBS Kwaremont auteursrechten verschuldigd zijn. Het college beslist om  de 
voorgestelde vergoeding van 650 EUR te betalen aan de ontwerper van de tekeningen ter 
regularisatie van de licentie.  De desbetreffende borden dienen wel verwijderd te worden en 
aan de school dient gevraagd te worden om zelf een aantal mooie tekeningen/cartoons te 
voorzien die bij de Graag Traag borden kunnen worden opgehangen.   

 
➢ Het college neemt kennis van het aangetekend schrijven i.v.m. de voetweg nr. 56 aan de 

Stooktestraat te Kluisbergen. Er dient meegedeeld te worden dat de aangehaalde kwestie 
louter een privé-aangelegenheid betreft en dat de gemeente hier geen partij in is.  
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4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de jubelarissen uit 2020 die nog niet gehuldigd konden worden omwille 

van Covid-19 voor een gezamenlijke receptie zullen uitgenodigd worden in januari 2021.  
 
➢ Het college beslist dat in het kader van een mogelijke aankoop van de sociale woningen in de 

Groendreef en Nieuwstraat door de SHM De Vlaamse Ardennen, dient meegedeeld te worden 
dat, als men de woningen in de Groendreef zou willen afbreken, dat de herbouw dient te 
gebeuren in eenzelfde stijl als de huidige woningen en dat er op dezelfde lijn dient gebouwd te 
worden zoals momenteel.  Er kan eventueel wel wat dieper gebouwd worden.   

 
 
 

De zitting wordt geheven te 18u30  
 

Aldus gedaan in zitting van 10 juni 2020 en goedgekeurd in zitting van 17 juni 2020 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


