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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
23 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 de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur 
  _______________________________________________________ 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 9 en 16 september  2020 

  
De notulen van de vergadering van 9 en 16 september 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 Burgerzaken – Aanstellen van een advocaat i.k.v. de rechtzetting (in casu  
vernietiging) van een akte naamswijziging  

 

 
Er wordt een raadsman aangesteld voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank in het 
kader van de rechtzetting (in casu vernietiging) van een akte van naamswijziging.   
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist dat het beplantingsvoorstel welke kadert in de omgevingsvergunning 

afgeleverd op 13.02.2020 door de bestendige deputatie met ref. OMV_2019061644 voldoet aan 
de opgelegde voorwaarde in de omgevingsvergunning van 13.02.2020 afgeleverd door de 
bestendige deputatie met ref. OMV_2019061644 , en dat dit beplantingsvoorstel dan ook 
goedgekeurd wordt onder de voorwaarden opgenomen in het advies van de brandweerzone 
Vlaamse Ardennen. Voorwaarde brandweerzone: het brandweerverslag dient te worden 
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nageleefd inzake inplanting en afstanden en alle opgelegde voorwaarden dienen te worden 
nageleefd.  
 

➢ Het college bepaalt akkoord te gaan met het voorstel om bijkomend haaietanden te voorzien 
op de kasseistrook t.h.v. de uitrit van de firma Bekina.    
 

➢ Het college neemt kennis van de melding i.v.m. de verkeersoverlast in de Berchemstraat.  Het 
college bepaalt dat het meettoestel dient opgehangen te worden in de Berchemstraat (tussen 
Brugzavel en Pontstraat) teneinde de snelheid van de voertuigen te meten.  Verder zal ook een 
bord uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst worden aan het begin van de Berchemstraat 
(hoek Pontstraat).    

 
➢ Het college bepaalt akkoord te gaan met het voorstel tot het organiseren van een 

tentoonstelling ter ere van Gies Cosijns (n.a.v. geboortedatum van Gies Coyns 100 jaar 
geleden).  

 
➢ Het college bepaalt i.v.m. het project ‘Tuincoach zoekt voortuin’, dat de gemeente zich zal 

opgeven om mee te pionieren en te proefdraaien voor dit project, in de eerste fase.  
Afhankelijk van de verdere evolutie van het project zal het bestuur later beslissen om al dan 
niet verder te blijven participeren (bijv. afhankelijk van al dan niet gratis aanbod).   

 
➢ Het college keurt de gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kluisbergen en KFC 

Kluisbergen vzw goed. Deze dient ter bespreking overgemaakt te worden aan KFC Kluisbergen.   
 
➢ Het college bepaalt n.a.v. de annulatie van het event ‘Chasing Cancellara Flanders’ (Covid 19) 

akkoord te gaan met de vraag om het kleine parcours van 60 km van Chasing Cancellara 
Flanders gedurende 1 maand uit te pijlen (van 03.10.2020 tot en met 08.11.2020).  Na afloop 
van deze periode dienen de pijlen verwijderd te worden door de organisatie.  Verder gaat het 
college akkoord met het aanbrengen van enkele ondersteunende boodschappen op de 
moeilijkste hellingen, doch deze mogen niet op de grond aangebracht worden, maar moeten 
op borden langsheen de hellingen voorzien worden.  Ook deze borden dienen na afloop van de 
periode verwijderd te worden.   

 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een VTT toertocht Waterhoektocht op 

10.10.2020  mits het opvolgen van voorwaarden. 
 
➢ Het college bepaalt dat DCO Kluisbergen gratis mag gebruik maken van het GOC Kwaremont of 

GOC Ruien op 13.10.2020 voor hun algemene vergadering. 
 

➢ Het college neemt kennis van een spontane sollicitatie als administratief medewerker. 
 
➢ Het college verleent toelating tot het plaatsen van parkeerverbodsborden thv de 

Hoogbergstraat (wegens verbouwingswerken aan de woning van eind september tot begin 
december).  

 
➢ Het college neemt kennis van het jaarverslag 2019 opgemaakt door de 

informatieveiligheidsfunctionaris. 
 

➢ Het college neemt kennis van het overzicht artikels, en bepaalt dat eveneens een artikel dient 
voorzien te worden omtrent ‘Modder op de weg’, de 10-daagse van de geestelijke gezondheid 
en Huizen van het Kind;  
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➢ Het college neemt kennis van het overzicht werkplanning week 39 en uitgevoerde werken 
week 38. 

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 

➢ Het college beslist dat aan de provincie/Fluvius dient gevraagd te worden om de 
verlichtingspalen langs het langeafstandfietspad F45 in rechte lijn te zetten.   
 

➢ Het college beslist dat er dringend snoeiwerken dienen uitgevoerd te worden aan de trap naar 
het kerkhof van Kwaremont.  

 
➢ Het college beslist dat tegen de doortocht van de Ronde van Vlaanderen de voegen moeten 

gedicht worden in de Middelloopstraat.    
 

➢ Het college beslist om een aannemer tijdelijk toelating te verlenen om gebruik te maken van 
het terrein van de gemeente achter de Molenstraat (toekomstige nieuwe parking) voor de 
aanleg van een zwembad in de Molenstraat, op voorwaarde dat alles nadien wordt opgekuist 
en dat eventuele beschadigingen worden hersteld.   

 
➢ Het college beslist om speelpleinwerking in de herfstvakantie te laten doorgaan in de sporthal 

(omwille van thema bos).  
 

 
 

De zitting wordt geheven te 17u45  
 
 

Aldus gedaan in zitting van 23 september 2020 en goedgekeurd in zitting van 30 september 2020 
 

 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


