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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
9 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 
  _______________________________________________________ 
 
 
1. BESLISSINGEN 
 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad en 
OCMW raad van 24.09.2020 

 

 

De dagorde van gemeenteraad en OCMW raad van 24.09.2020 wordt 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 betaalaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

• Aanvraag tot het bouwen van een loods te Poletsestraat 52: De omgevingsvergunning wordt 
geweigerd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het plaatsen van een overkapping te Stationsstraat 14: Er wordt een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het plaatsen van een bijgebouw en niet overdekte lage constructie te 
Meersestraat 75: Er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning verleend aan de 
aanvrager. 

• Aanvraag tot het graven van een poel, te Kluisbergen 1 afd/Ruien, Sie C, nr 79: 

• Aanvraag tot het bouwen van een carportplaatsen te Kettingweg 5: Er wordt een 
omgevingsvergunning verleend aan de aanvrager 
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Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs - Goedkeuren tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur (TADD) van een zorgcoördinator (3/36) in de gemeentelijke basisschool – 
 

 

 
Er wordt een tijdelijke deeltijdse (3/36) zorgcoördinator aangesteld voor doorlopende duur 
aan 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  een 
leermeester NCZ  (2/24) in de gemeentelijke basisschool 

 

 
Er wordt tijdelijk een deeltijdse (2/24) leermeester NCZ aangesteld aan 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  een 
kleuteronderwijzeres (20/24) in de gemeentelijke basisschool  

 

 
Er wordt tijdelijk een kleuteronderwijzeres (20/24) aangesteld aan de gemeentelijke 
basisschool De Start Kluisbergen, dit vanaf 07.09.2020. 

 

 
Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Onderwijs – Goedkeuren ten laste name van 2 lestijden per 
week in het gemeentelijk onderwijs door de gemeente (tot en met 31.12.2020) voor 
zedenleer 

 

 
In de gemeentelijke basisschool De Start worden, tot en met 31.12.2020, 2 bijkomende lestijden 
per week ingesteld ten laste van de gemeente (voor zedenleer). 

 
2 BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college bepaalt n.a.v. het schrijven 31.08.2020 van de Watering van Melden, i.v.m. de 

opheffing Watering van Melden, dat dient gevraagd te worden om de waterlopen van 3e 
categorie die door de Watering werden onderhouden, te laten hercategoriseren naar 
waterlopen van 2e categorie, zodanig dat deze waterlopen ook beheerd kunnen worden door 
de provincie.   
 

➢ De vorderingsstaat nr. 2 van Stadsbader voor de aanleg van kunstgrasveld voor de periode juli 
2020 wordt goedgekeurd. 
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➢ Het college beslist, m.b.t. de indeling van de sportsite in het dossier Sofinal, dat het 
momenteel nog te vroeg is om het mogelijke toekomstige sportprogramma volledig te 
bepalen.  Dit zal in een latere fase verder uitgewerkt worden.  

 
➢ Het college neemt kennis van het addendum brownfieldconvenant Sofinal.  

 
➢ Het college neemt kennis van het emailbericht 03.09.2020 van Fluvius i.v.m. het advies dossier 

dakrenovatie recreatieoord Kluisbos. De dakrenovatie werd reeds door Fluvius onderzocht in 
2018 en dat daarbij is gebleken dat bijkomende isolatie plaatsen i.k.v. de dakrenovatie niet 
rendabel is en dat het dossier dakrenovatie dan ook niet via Fluvius kan verlopen.   
Het college bepaalt dan ook dat in eigen beheer een bestek dient uitgeschreven te worden 
voor de volledige vernieuwing (zonder isolatie) van de daken 1, 2, 3 en 4 (plan Fluvius).   

 
➢ Het college beslist dat volgende opmerkingen dienen doorgegeven te worden i.k.v. het 

voorkeursbesluit Kluisbos – dossier Complex project Kluisbos: 
- Er wordt gevraagd om de mogelijkheid open te houden dat een deel van Parking 2 behouden 

blijft als parking. 
- Wat betreft de horeca-cluster op de top van de Kluisberg dient verduidelijkt te worden dat 

de bestaande horeca zone-eigen wordt en hierdoor meer mogelijkheden krijgt, maar dat het 
niet de bedoeling is dat er nog nieuwe extra horeca bij komt. 

- De mogelijkheid dient bekeken te worden om de zonevreemde woningen in bosgebied 
(andere dan deze in de verkaveling) iets meer mogelijkheden te bieden dan nu het geval is 
(zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied). Bv. door hen dezelfde 
mogelijkheden te bieden als zonevreemde woningen niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied. 
 

➢ Het college beslist dat er een  schattingsverslag dient aangevraagd te worden voor de sociale 
woningen in de Groendreef en Nieuwstraa.   
 

➢ Het college verleent toelating voor het organiseren van een wandeling in het Kluisbos voor de 
leden van de Landelijke Gilde en jeugdharmonie De Vlaamse Ardennen (op 11.10.2020), mits 
de nodige maatregelen worden genomen zodat deze activiteit coronaproof kan doorgaan en 
zodat samenscholingen worden vermeden.    

 
➢ Het college beslist dat het geplande optreden op 26.09.2020 in de Manillestraat 12 (100 

personen) niet kan doorgaan, gelet op het verbod op private en publieke evenementen op het 
grondgebied van de gemeente Kluisbergen.  

 
➢ Het college beslist n.a.v. de mondelinge vraag van de KLJ i.v.m. het voorzien van 

ontsmettingsproducten voor de jeugdverenigingen, dat dient nagegaan te worden over welke 
hoeveelheid het zou gaan als aan alle jeugd- en sportverenigingen een voorraad 
ontsmettingsproducten zou ter beschikking gesteld worden.  

 
➢ Het college neemt kennis van de spontane sollicitatie als administratief medewerker. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 

➢ Het college beslist dat de door de gemeente aangekochte grond voor de aanleg van een 
parking in de Molenstraat, dient opgeruimd te worden (effen trekken, takken verwijderen,…).  
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➢ Het college beslist dat de oorlogsmonumenten voor de gesneuvelden dienen hersteld te 
worden (o.a. letters herstellen), indien mogelijk allemaal vóór 11.11.2020.  Indien 11.11.2020 
niet haalbaar is, dient gestart te worden met het herstel van het monument in Ruien (dit dient 
tegen 11.11.2020 zeker hersteld te zijn).  Hiertoe dient contact opgenomen te worden met een 
arduinkapper.   

 

➢ Het college bepaalt deel te nemen aan de Week van de Veerkracht.  
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat de prijsvraag voor de nieuwe verlichting in de 

sporthal lopende is.  De nieuwe verlichting zou moeten in gebruik zijn tegen de start van de 
basketcompetitie (03.10.2020).   

 
 
  

 
De zitting wordt geheven te 19u30  

 
 

Aldus gedaan in zitting van 9 september 2020 en goedgekeurd in zitting van 23 september 2020 
 

 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 


