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BESLUITENLIJST DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
2 SEPTEMBER 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 25 augustus  2020 

  
De notulen van de vergadering van 25 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 betaalaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

• Aanvraag tot het bouwen van een leslokaal te Kloosterstraat 24: Er wordt een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere 
handelingen, Brugzavel 40: Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd 
voor de wijzigingen aan de gevelopeningen en voor het bouwen van een overdekt terras aan 
de aanvrager. 

• Aanvraag tot renoveren van een opslagruimte + bouwen van 12 garages, Grote Herreweg 
166-168: Een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het plaatsen van een zwembad, Vinkendreef 2: Een voorwaardelijke 
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omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

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

• Aanvraag tot verbouwen/uitbreiden van een woning, Hoogweg 27: Een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het plaatsen van een tuinberging en overkapping, Wuipelstraat 38: Een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 
 

 

 
           Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Splitsen van 

percelen  
 

 

De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende de percelen gelegen te Kluisbergen, 
Oudenaardebaan – 2e  afdeling – Berchem, sectie B en nr. 1360 A P0000 en 1359 C P0000 en volgens 
huidig kadaster perceel nr. 1362 E P0000.. 
 

 

 Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Advies – 
Machtiging tot het verplaatsen van een deel van de waterloop nr. OS366 van 2e categorie  

 
Een voorwaardelijk gunstig advies wordt uitgebracht strekkende tot het verplaatsen van een deel van 
de waterloop OS366 van 2e categorie (dossiernummer provincie M02/Dossiers/34323/AS) ter hoogte 
van Scheldekaai 9; en kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A en nr. 37E, 37D en 119B.  
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling van een deeltijds 

contractueel administratief medewerker (C1-C3) – (20u/38) 
 

 
Er wordt een tijdelijke contractuele deeltijdse (20/38) administratief medewerker (niveau C) 
(vervangingscontract) aangesteld, met ingang van 1.09.2020 tot 31.08.2021. 
  

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren     
Samenwerkingsovereenkomst schoolzwemmen tussen de stad Ronse en de gemeente 
Kluisbergen 

 
De samenwerkingsovereenkomst schoolzwemmen tussen de stad Ronse en de gemeente Kluisbergen 
voor het schooljaar 2020-2021, wordt goedgekeurd. 
 

 
 Afdeling Interne zaken – Secretariaat en personeel – Toekennen vergoeding aan leden van 
 examencommissies – Selectieprocedure deskundige communicatie en vrije tijd 
 

 
Aan de leden van de examencommissie, aangesteld voor de aanwervingsprocedure van een voltijds 
deskundige communicatie en vrije tijd (B1-B3), wordt een vergoeding en verplaatsingskosten 
toegekend, overeenkomstig de opgavestaten. 
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Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren aanpassing beslissing SC dd.  
12.08.2020 met betrekking tot de benoeming op proef van een directeur  
Basisonderwijs (aanpassing wervingsreserve) 

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12.08.2020  
inhoudende de benoeming op proef van een directeur basisonderwijs en het vaststellen van de  
wervingsreserve wordt aangepast.  
 

  
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van een monitor 
  (vrijwilliger) voor de speel-en sportvakantie tijdens de zomervakantie – week van 10.08.2020 
 tot en met 14.08.2020 

 

 
Er wordt een monitor aangesteld gedurende de speel- en sportvakantie zomervakantie augustus 
2020, onder vrijwilligersstatuut: 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van het advies van de HINP lokale politie, antenne Kluisbergen, 

omtrent de verkeerssituatie t.h.v. de woonwijk Moleysekouter en bepaalt hieromtrent het 
volgende: 

- De voorrang van rechts voor de Moleysekouter wordt opgeheven. Hiertoe dient, 
overeenkomstig het advies van de lokale politie, een stopstreep voorzien te worden voor het 
verkeer komende uit de Moleysekouter, met bijhorend stopbord B5.  In de Avelgemstraat 
dienen twee borden B15 voorzien te worden.   

- In de Avelgemstraat dient een verkeersspiegel voorzien te worden zodat het verkeer 
komende uit de Moleysekouter een goed zicht heeft op het verkeer komende van Rugge. 

 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat tijdens de uitvoering van de werken is gebleken dat 

de breedte van de rijweg in de Kapellestraat slechts 3,20m is in plaats van de op plan 
voorziene 3,40 m, dit omdat de aannemer eerst de voetpaden heeft aangelegd en hierbij de 
afmetingen niet degelijk heeft uitgezet.  Om deze fout te herstellen zou hetgeen reeds is 
aangelegd, moeten uitgebroken worden.  Aangezien het studiebureau heeft bevestigd dat 
3,20m nog een voldoende breedte is van de rijweg, bepaalt het college dat er niets dient 
uitgebroken te worden en dat de wegbreedte op 3,20m kan behouden blijven.  Het college 
bepaalt wel dat een schrijven dient gericht te worden naar aannemer en ontwerper. 

 
➢ Het college beslist in het kader van het dossier wegenis- en rioleringswerken Dwarsstraat – 

Bloemenlaan, dat het zijstraatje van de Dwarsstraat mee dient opgenomen te worden in het 
dossier.   

 
➢ Het college beslist het volgende i.v.m. het gebruik van het kerkgebouw te Ruien op 20.9.2020 

voor een inschrijfmoment voor de vormelingen van de scholen van Ruien (+ inzegening van de 
nieuwe Cornelius gebedsruimte): 

- De kerk kan gebruikt worden voor de inschrijvingen voor de vormelingen op zondag 20 
september.   De nodige corona-maatregelen moeten getroffen worden om deze inschrijving 
op een veilige manier te laten verlopen. 
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- Voor wat betreft de inzegening van de nieuwe Cornelius gebedsruimte wenst het college 
nogmaals te benadrukken dat de inrichting van de sacristie als bidplaats een tijdelijke 
invulling is en dat dit geenszins een definitieve bestemming is.  Afhankelijk van het definitief 
herbestemmingsplan van de kerk van Ruien kan deze bestemming wijzigen.  Dit kan dan ook 
geenszins als een verworven recht beschouwd worden. 

 
➢ Het college beslist het volgende: 
 

▪ De seniorensport op maandagnamiddag en de dansnamiddagen voor de senioren ikv Covid 
19 worden voorlopig nog niet opgestart, gelet op het feit dat dit telkens mensen uit een 
risicogroep betreft;  

▪ Het college gaat akkoord met het plaatsen van een magnetisch infobord in de sporthal 
▪ De tussenkomst die de gemeente voorziet in het lidgeld voor sportverenigingen, 

jeugdverenigingen, kunstonderwijs,…. geldt per kind per vereniging (sportvereniging, 
kunstonderwijs, jeugdvereniging (ook als het bijv. meerdere sportverenigingen betreft)).   

 
➢ Het college verleent toelating aan Familiehulp vzw tot gebruik ( gratis) van een gemeentelijke 

locatie (GOC Ruien) voor het organiseren van personeelsvergaderingen, zolang dit noodzakelijk 
is. Van zodra men weer op de oude locatie kan vergaderingen, vervalt dit gratis gebruik.   
 

➢ Het college beslist om, gelet op het feit dat de feestzaal Brugzavel reeds maanden gesloten is 
wegens Covid 19, tegemoet te komen aan de vraag van Brouwerij De Brabandere en de 
concessie voor 1 jaar te verlengen, dit tot en met 31.12.2028.   

 
➢ Het college neemt kennis van de nota van AWV, i.v.m. de heraanleg van het voetpad t.h.v. 

garage Lavaert en t.h.v. AD Delhaize, respectievelijk over een lengte van ±60 m en ±110 m  en 
van het feit dat deze voetpaden niet zijn opgenomen in het dossier van de aanleg van de 
rotonde. Het college bepaalt dat het wel aangewezen is, gelet op de staat van deze voetpaden, 
om deze ook te vernieuwen.  Het college bepaalt dat de voetpaden, gelet op de slechte staat, 
dienen vernieuwd te worden en gaat akkoord dat dit gebeurt door de aannemer van de 
werken heraanleg rotonde en aan deze aanbestedingsprijzen.   

   
➢ Het college beslist  n.a.v. de vraag van een inwoner van de Pontstraat i.v.m. de planning van de 

aanleg van de oprit t.h.v. zijn woning, dat aan deze inwoner dient gevraagd te worden om deze 
werken uit te stellen tot na de werken i.k.v. de aanleg van de rotonde. De omleiding voor deze 
werken gaat immers via de Pontstraat, het is dus niet aangewezen dat het verkeer op deze 
omleidingsweg extra wordt gehinderd.   
 

➢ Het college neemt kennis van het voorstel van een inwoner tot verbetering van de 
verkeersveiligheid in de Rozenlaan.  Het college vindt het echter, vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid, niet aangewezen om een rechtstreekse doorgang naar het fietspad te 
voorzien ter hoogte van de eerste uitrit Rozenlaan en om een zebrapad te voorzien.  Door de 
toename van de verkeersdrukte is het niet aangewezen om op deze drukke plaats een 
bijkomende oversteekplaats te voorzien.   

 
➢ Het college neemt kennis van het verzoek van Feestcomité Meerse tot het maken van een 

rondrit op 12.9.2020 in Meerse met een wagen met aanhangwagen met mobiel 
geluidssysteem, ter vervanging van de kermis en beslist toelating te verlenen om rond te rijden 
met een mobiel geluidssysteem, maar niet om een gratis consumptie aan te bieden aan de 
bewoners van de straat. Dit zou immers tot samenscholingen kunnen leiden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het schrijven van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), 
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i.v.m. de voorlopige erkenning van de GBS De Start Ruien en het verslag van de 
onderwijsinspectie.  

v 
➢ Het college neemt kennis van de verschillende voorstellen  i.v.m. de nieuwe straatbenaming 

voor de verkaveling te Ruien.  Het college opteert voor de naam ‘Gendarmeriestraat’.  Dit dient 
ter voorlopige vaststelling voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.   

 
➢ Het college bepaalt om (wegwerp)mondmaskers te voorzien vanuit het bestuur voor de 

personeelsleden van de GBS.  
 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 36 en uitgevoerde 

werken week 35, 34 en 33.  
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 

➢ Het college beslist dat de infoborden m.b.t. de algemene mondmaskerplicht in Kluisbergen 
moeten weggenomen worden.  
 

➢ Het college beslist de schorsing van de invorderingsprocedure (zie SC dd. 17.06.2020) met een 
maand te verlengen, dus tot en met 30.09.2020.   

 
➢ Het college beslist dat de lopende onderhoudscontracten voor de kerk van Ruien mogen 

verder gezet worden.   
 
➢ Het college beslist n.a.v. de vraag van de Folky Towers of zij een gemeentelijke zaal 

kunnen/mogen gebruiken voor hun repetities, dat zij gebruik kunnen maken van het GOC 
Ruien voor hun repetities.   

 
➢ Het college beslist ,n.a.v. het feit dat er vermoedelijk nog steeds iemand nagels op het fietspad 

gooit, aangezien nieuwe meldingen zijn binnengekomen van fietsers die hun banden hebben 
platgereden op het fietspad door een nagel, dat dit moet doorgegeven worden aan de politie.  
Het college neemt kennis van het feit dat de technische dienst het fietspad heeft proper 
geblazen met een bladblazer, waardoor de nagels (voorlopig) weg zijn van op het fietspad.   

 
➢ Het college beslist gezien het feit dat de afsluiting van de weide op het einde van de 

Paddestraat vaak kapot wordt gereden door vrachtwagens, er in het begin van de Paddestraat 
een bord dient geplaatst te worden dat vrachtwagens waarschuwt dat draaien in deze straat 
moeilijk/onmogelijk is.   

 
➢ Het college beslist i.v.m. Huis van het Kind en Lokaal Loket Kinderopvang, dat dringend de 

nodige stappen dienen ondernomen te worden om beide projecten op te starten en verder uit 
te werken.   

 
De zitting wordt geheven te 19u30  

 

Aldus gedaan in zitting van 2 september 2020 en goedgekeurd in zitting van 16 september 2020 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
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