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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
19 AUGUSTUS 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 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 12 augustus 2020 

  
De notulen van de vergadering van 12 augustus 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 advies tot het hernieuwen en veranderen van een klasse 1 inrichting gelegen te 
Avelgemstraat 4 D: Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies gegeven 

 

  
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van monitoren (vrijwilligers) 

voor de speel-en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand augustus 2020 
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De monitoren voor de speel- en sportvakantie zomervakantie augustus 2020 worden aangesteld 
onder vrijwilligersstatuut.  
  

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van het resultaat van het medisch onderzoek van de 

pensioencommissie waarbij een personeelslid om medische redenen definitief vervroegd op 
pensioen wordt gesteld vanaf 01.09.2020. 

 
➢ Het college neemt kennis van de extra corona-toelagen die het schoolbestuur ontvangt van 

AGODI  en bepaalt dat de extra corona-toelage van in totaal 11.908,61 EUR mag gebruikt 
worden voor de aankoop van ICT-materiaal (tablets en laptops).   
 

➢ Het college beslist het volgende i.v.m. de straatbenaming voor de nieuwe verkaveling te Ruien 
(Grote Herreweg),   

 
- d drie laatste woningen in de verkaveling moeten meegaan met de Saertkouter.   
- Voor de overige woningen dient 1 straatnaam gebruikt te worden.   

 
➢ Het college neemt kennis van de vraag van de kerkfabriek OLV van de Carmel Berchem, i.v.m. 

het verzoek tot het voorzien van een afvoer voor het toilet. Het college bepaalt dat aan de 
kerkfabriek meer uitleg dient gevraagd te worden omtrent de plaatsing van het toilet.  Verder 
dient ook meegedeeld te worden dat er momenteel geen afvoer voorzien is en dat het ook 
niet mogelijk is om dit in de nabije toekomst te voorzien.  Mogelijks kan dit voorzien worden 
bij de heraanleg van de weg achter de kerk.   

 
➢ Het college beslist dat voor het gemeentehuis een AED-toestel dient voorzien te worden.   
 
➢ Het college beslist om geen extra spuitsjablonen autodelen meer te laten aanbrengen op de 

openbare weg.  Verder bepaalt het college dat alsnog een beperkte infosessie (met beperkt 
aantal deelnemers) mag georganiseerd worden omtrent het autodelen.  Deze infosessie dient 
via digitale manier bekend gemaakt te worden.   

 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van ‘Vlaanderens Mooiste 2020’ op 
 13.09.2020, mits het opvolgen van voorwaarden.  
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een recreatieve avondrit met motoren op 

28.08.2020, mits het opvolgen van voorwaarden.  
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van Tournée Flandrienne op 18.09.2020, mits 

het opvolgen van voorwaarden.  
 
➢ Het college neemt kennis van de spontane sollicitatie als arbeider. Aan betrokkene dient 

meegedeeld te worden dat er momenteel geen vacatures zijn.  
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de voetpaden in de Bergstraat dienen opgekuist te worden.   

 
➢ Het college beslist dat het voetpad voor de woningen hoek Stationsstraat/Kieverstraat en hoek 

Grote Herreweg/Hazestraat door de technische dienst dringend dient opgekuist te worden.   
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➢ Het college beslist dat voor het herstel van het dak van het recreatieoord Kluisbos een dossier 

dient opgestart te worden, eventueel in samenwerking met Fluvius.   
 
➢ Het college beslist dat, ter hoogte van de wegversmalling/verkeersdrempel in de Grote 

Herreweg, de boordstenen van de wegversmalling dienen aangepast te worden zodanig dat 
deze minder schade kunnen aanrichten aan de wagens.   

 
➢ Het college beslist n.a.v. de verkeerssituatie in de Rozenlaan/Pontstraat/Parklaan (nav werken 

aan de rotonde) het volgende: 
 

- Om deze nieuwe verkeerssituatie zo veilig mogelijk te laten verlopen, dienen de uitritten van 
de Rozenlaan tijdelijk afgesloten te worden.  Tijdens de werken zal de wijk Rozenlaan steeds 
op een veilige manier kunnen in- en uitgereden worden via de Brugzavel.  

- Aan de politie zal gevraagd worden om meer snelheidscontroles uit te voeren in de 
Rozenlaan. 

- De signalisatie dient geplaatst te worden om van de Pontstraat de voorrangsweg te maken 
op het kruispunt met de Rozenlaan (zie besluit GR).   

- Verder dient in de Rozenlaan ook een tijdelijke verkeersdrempel voorzien te worden even 
voor het kruispunt met de Pontstraat.  Dit zal ook de snelheid van het verkeer afremmen.   

- De groene paaltjes moeten tijdelijk verwijderd worden.  
 

De inwoners van de Rozenlaan/Parklaan/Pontstraat dienen hiervan in kennis gesteld te 
worden per brief.   

 
➢ Het college beslist n.a.v. de melding van spijkers op het LAF dat het fietspad dient 

opgekuist/geveegd te worden.   
 

➢ Het college beslist dat naast de parkeerstrook die voorzien is in de Kapellestraat een 
verharding moet voorzien worden zodanig dat men op een degelijke manier kan uitstappen (In 
het huidige ontwerp is een groenstrook voorzien vlak naast deze parkeerstrook.) 

 
➢ Het college beslist een schrijven te richten aan de desbetreffende landbouwer i.v.m. de 

afgemaaide knotwilg in de Watermolenstraat, met de melding dat deze boom op openbaar 
domein staat en dat de landbouwer deze niet op een dergelijke manier mag snoeien/maaien. 
Dit brengt de boom enerzijds schade toe en is anderzijds ook geen zicht.  Verder bepaalt het 
college dat de handhavingsambtenaar hiervan op de hoogte dient gesteld te worden.   
 
 

De zitting wordt geheven te 17.45u 
 
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 19 augustus 2020 en goedgekeurd in zitting van 25 augustus 2020. 
 
 
 
 
 
 
Vr. de algemeen directeur, afwezig     De Burgemeester en Schepenen 
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