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VERSLAG DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
25 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig:   De heer Lode Dekimpe, waarnemend burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, 
schepenen 

    
  en de mevrouw Kathy Vansteenbrugge, voor de algemeen directeur, afwezig 
  _______________________________________________________ 
 
 
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 19 augustus  2020 

  
De notulen van de vergadering van 19 augustus 2020 worden goedgekeurd. 
 
 
2. BESLISSINGEN 
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuren bevelschriften tot betaling, bestelbons, 
betaalaanvragen en vastgestelde rechten 

 
 

Geeft opdracht aan de Financieel directeur om te betalen: 
 

• Het college keurt de collectieve betalingsbevelen goed. 

• De lijst met bestelbons wordt door het college aangenomen. 

• De lijst met de betaalaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 

 

 

 
           Afdeling Grondgebiedzaken- Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en milieu – 
 Omgevingsvergunning 
 

 

• Aanvraag  tot plaatsen van een tuinberging, Zonnestraat 23: Een omgevingsvergunning wordt 
afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het maken van een dakuitbouw, Bloemenlaan 8: Een omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het vellen van bomen, Kosterstraat 1: Een voorwaardelijke omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager 
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• Aanvraag tot het verkavelen van gronden, Stoutegemstraat, afdeling 3, sectie A nr. 20: Een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager: 

 

 
 Afdeling Vrije Tijd - Onderwijs en Kunstonderwijs  – Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur (TADD) van een  kleuteronderwijzeres (2/24) 
 

 
 
Er wordt een tijdelijke deeltijdse (2/24) kleuteronderwijzeres als TADD aangesteld in de 
gemeentelijke basisschool De Start Kluisbergen, dit vanaf 01.09.2020 tot en met 30.06.2021. 
 
 

 
            Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs – Goedkeuren tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD) van  een onderwijzeres (24/24) in de gemeentelijke basisschool –  
 

 
Er wordt een tijdelijke voltijdse (24/24) onderwijzeres als TADD aangesteld in de gemeentelijke 
basisschool De Start Kluisbergen, met ingang van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 
 

 
 Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs - Onderwijs  – Goedkeuren tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD) van een onderwijzeres (24/24) in de gemeentelijke basisschool 
 

 
Er wordt een tijdelijke voltijdse (24/24) onderwijzeres als TADD aangesteld in de gemeentelijke 
basisschool De Start Kluisbergen, dit vanaf 01.09.2010 tot en met 30.06.2021. 
 

 
           Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD) van  een onderwijzeres (24/24) in de gemeentelijke basisschool 
 

 
Er wordt een tijdelijke voltijdse (24/24) onderwijzeres als TADD aangesteld in de gemeentelijke 
basisschool De Start Kluisbergen, dit vanaf 01.09.2010 tot en met 30.06.2021. 
 

 
            Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van  een 

onderwijzeres (24/24) in de gemeentelijke basisschool 
 

 
 

Er wordt, met ingang van 01.09.2020 tot en met 30.06.2021, een tijdelijke voltijdse (24/24) 
onderwijzeres aangesteld in de gemeentelijke basisschool De Start Kluisbergen. 
  

 
          Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van  een 

zorgcoördinator (18/36) in de gemeentelijke basisschool 
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Er wordt een tijdelijke halftijdse zorgcoördinator (18/36) aangesteld in de gemeentelijke basisschool 
De Start Kluisbergen en dit voor de periode van 01.09.2020 tot en met 30.06.2021. 
 

 
Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van een 
administratief medewerker (10/36) en ICT-coördinator (8/36) in de gemeentelijke 
basisschool afdeling Ruien  

 

 
 

Er wordt een tijdelijke deeltijdse administratief medewerkster (10/36) aangesteld in de afdeling 
Ruien,  en een tijdelijke deeltijdse ICT – coördinator (8/36) in de gemeentelijke basisschool De Start 
Kluisbergen en dit voor de periode van 01.09.2020 tot en met 30.06.2021. 
 

 
          Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van  een 

onderwijzeres (24/24) in de gemeentelijke basisschool  
 

 
Er wordt een tijdelijke voltijdse lager onderwijzeres (24/24) aangesteld in de gemeentelijke 
basisschool De Start Kluisbergen en dit voor de periode van 01.09.2020 tot en met 28.02.2021, en dit 
ter vervanging van een onderwijzeres, afwezig wegens ouderschapsverlof. 
 
 

 Afdeling  Vrije Tijd & Onderwijs- - Onderwijs - Toewijzing – Bereiding en levering van 
schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisschool De Start te Kluisbergen schooljaar 2020-
2021 

 

 
De opdracht voor de bereiding en de levering van schoolmaaltijden aan de Gemeentelijke 
basisschool De Start voor het schooljaar 2020-2021, wordt gegund aan Traiteur Willequet nv, Grote 
Herreweg 225 te 9690 Kluisbergen. 
 

 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 Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie in volle 
grond  

 

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 30-jarige grafconcessie in volle grond voor twee 
personen op de gemeentelijke  begraafplaats van Berchem . 
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 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 Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van een 
asurne  

 
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 een asurne op de gemeentelijke begraafplaats 
van Berchem toegestaan. 
 

Afdeling burgerzaken – Toestaan van een naamplaatje  

 
De aanvrager dient voor het naamplaatje op de herdenkingszuil een retributie van 30,00 EUR te 
storten in de gemeentekas en zich te gedragen naar de huidige en toekomstige ordemaatregelen die 
het gemeentebestuur kan opleggen. 
 

Afdeling burgerzaken – Toestaan van een naamplaatje   

 
 
De aanvrager dient voor het naamplaatje op de herdenkingszuil een retributie van 30,00 EUR te 
storten in de gemeentekas en zich te gedragen naar de huidige en toekomstige ordemaatregelen die 
het gemeentebestuur kan opleggen. 
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college keurt het bestek en de raming voor het busvervoer voor het schoolzwemmen 

schooljaar 2020-2021 goed. 
 

➢ De melding , i.v.m.: 

• de onveilige verkeerssituatie thv Moleysekouter 

• de toegang vanuit de Moleyselouter naar het fietspad 

• parkeren van vrachtwagens thv Scaldis 
en bepaalt  

• I.v.m. de onveilige verkeerssituatie t.h.v. Moleysekouter: advies te vragen aan de 
lokale politie om een verkeersspiegel te plaatsen t.h.v. de uitrit in de Moleysekouter. 
Tevens wordt voorgesteld om, komende uit de Moleysekouter, een stopstreep en 
bijhorend verkeersbord te plaatsen.  

• I.v.m. de toegang vanuit de Moleyselouter naar het fietspad: opdracht te geven aan 
de afdeling gemeentewerken om de aansluiting met het fietspad af te werken 

• I.v.m. het parkeren van vrachtwagens thv Scaldis: hiervan kennis te nemen; 
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➢ De melding i.v.m. de onveilige verkeerssituatie in de Parklaan en bepaalt t.h.v het sportterrein 

van Kluisbergen Sportief 3 nadars te voorzien en een fluo verkeerspop om het aankomend 
verkeer attent te maken op de oversteekplaats.  De nadars dienen opgesteld te worden bij 
trainingen en wedstrijden t.h.v. het voetpad naast de rijweg als barrière.  
 

➢ De melding i.v.m. de verkeerssituatie in de Hazestraat (schade aan de woning) en bepaalt 
hiervan kennis te nemen. Aan de lokale politie wordt gevraagd om verkeerscontroles uit te 
voeren.  
 

➢ Het college verleent toelating om de Techniekacademie ‘Coronaproof’ op te starten.  
 
➢ Het college neemt kennis van het overzicht GIB september 2020 en beslist dat volgende 

artikels dienen opgenomen te worden in het GIB september 2020: 
 - artikel over de verkeersituatie in de Rozenlaan en Pontstraat en over de verkeersomleiding 

n.a.v. de werken op de N8 
 - artikel dat de politie gerichte controles zal houden in Kluisbergen 
 - cultuuragenda 
 - richtlijnen ( protocol) voor de jeugdverenigingen nog eens vermelden ikv Covid 19. 

 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een oldtimerrit op 06.09.2020 mits het 

opvolgen van voorwaarden.  
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 

➢ Het college beslist dat de overwas langs de Oude Kwaremont dient gemaaid te worden.  
 

➢ Het college beslist dat de voorbereiding van de ondergrond voor het voorzien van een verharde 
strook tussen de kleedkamers en het kunstgrasveld mag uitgevoerd worden door de aannemer. 
Nadien zal beslist worden of de klinkers in eigen beheer kunnen geplaatst worden of door de 
aannemer.  

 

➢ Het college neemt kennis van de gewijzigde verkeerssituatie bij het uitrijden parking warenhuis 
Delhaize, nl. dat vanaf heden de voertuigen bij het uitrijden van de parking verplicht naar rechts 
weg dienen te rijden.   
 

➢ Het college beslist dat de parkeerstroken in de Kapellestraat mogen aangeduid worden door 
middel van een witte strook. (tegel).  

 
 

➢  Het college beslist dat het dossier m.b.t. het overlagen van de Scheldestraat en deel 
Marvijlestraat mag opgestart worden.  

 

➢ Het college beslist mbt de overwas in de Hoogbergstraat dat aan de eigenaar van het perceel 
dient gevraagd te worden om deze overwas te verwijderen.   

 

➢ Het college beslist dat aan de eigenaar van het verloederd perceel  hoek Kapellestraat / Grote 
Herreweg dient gevraagd te worden om het perceel op te ruimen.   

 

➢ Het college beslist om het ‘Feest van de Derde Leeftijd’ niet te laten doorgaan omwille van Covid 
19. 

 

De zitting wordt geheven te 18u00  
 

Aldus gedaan in zitting van 25 augustus 2020 en goedgekeurd in zitting van 2 september 2020 
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Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 


