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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
30 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. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 23 september  2020 

  
De notulen van de vergadering van 23 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 Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

• Aanvraag advies voor het wijzigen van een bestaande verkaveling door het opsplitsen 
van het bestaande lot 2 (open woningbouw) in twee loten (halfopen woningbouw), 
gelegen te Poletsestraat 4,6 en 6A: een omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de 
aanvrager. 

• Aanvraag advies tot het bouwen van een carport op het perceel gelegen te 
Moleysekouter, afdeling 1 sectie A nr. 413R2: een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

• Aanvraag advies voor het bouwen van een eengezinswoning op het perceel Vuntestraat 
lot 15: een  omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 
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Afdeling Grondgebiedszaken – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Toekennen 
huisnummer Oudenaardebaan 33a 

 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
In de Oudenaardebaan wordt met ingang van heden volgend huisnummer toegekend: 
 

HUIDIG 
NUMMER 

NIEUW HUISNUMMER 

 
// 

 
Oudenaardebaan 33A 
 

 

 

 
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 om te dienen tot rustplaats. 
 

 

 
 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve Schrappen uit het bevolkingsregister  
 

 
De bewoner, ingeschreven in het bevolkingsregister te Parklaan 27, 9690 Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van onze gemeente. 
 

 
 Afdeling secretariaat & personeel – Aanstellen van een voltijds contractueel 
 hoofddeskundige milieu en duurzaamheid (B4-B5) voor onbepaalde duur 
 

 
 
Er wordt een  voltijds hoofddeskundige milieu en duurzaamheid (B4-B5) in contractueel 
dienstverband aangesteld.  De datum van indiensttreding wordt in onderling overleg bepaald.   
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist dat het AED-toestel in Kwaremont aan het GOC dient bevestigd te worden 

en in Zulzeke aan de kerkhofmuur ter hoogte van de zitbank.   
 

➢ Het college gaat akkoord met de voorgestelde kleuren i.k.v. de renovatie GOC Berchem.  
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➢ Het college neemt kennis van de opmeting van de landmeter van het voetbalveld van KFC 
Kluisbergen en gaat akkoord om een strook van 1,2m te voorzien voor een eventuele 
toekomstige uitbreiding van de rijwegbreedte van de Misseweg tot 4,0m, rekening houdend 
met een vrije zone van 3m rondom het voetbalplein (zone is vereist volgens de reglementen 
van de Belgische voetbalbond). Dit betekent dat de strook van 1,2m op het einde van de straat 
(aan ingang voetbal) dient bijgesteld te worden zodanig dat de vrije zone van 3m kan worden 
gerespecteerd.   
Voor de bedieningsweg achter de woningen Kapellestraat sluit het college zich aan bij de 
bevinding van de landmeter dat een verbreding daar niet aangewezen is, gelet op de zeer 
beperkte beschikbare ruimte.   

 
➢ Het college beslist dat de hernieuwing van de milieuvergunning recreatieoord Kluisbos dient 

opgestart te worden. Hiertoe dienen volgende dienstverleners uitgenodigd te worden tot het 
indienen van een offerte: 

 
- Milieuadvies Gert Peleman 
- Milieuconsulent Jan Feryn 
- LAT Omgevingsadvies (Thomas Lavens)  

 
➢ Het college beslist dat volgende bedrijven dienen aangeschreven te worden voor het uitvoeren 

van de bodemsanering recreatieoord Kluisbos:  
- Aclagro nv, Industrieweg 74 te 9032 Wondelgem (Gent) 
- Ghent Dredging nv, Steenweg 250 te 9810 Eke 
- Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke 
 

➢ Het college bevestigt het aandeel van de gemeente in het aanbestedingsdossier – Collector 
Berchemstraat aan Aquafin (dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 
24.09.2020). 
 

➢ Het college neemt kennis van de vraag van Bekina of het mogelijk is om een tunnel te voorzien 
onder de Berchemstraat zodanig dat het transport tussen de 2 sites door deze tunnel kan 
verlopen en beslist dat Bekina contact dient op te nemen met het ontwerpbureau van het 
dossier Collector Berchemstraat teneinde een ontwerpplan te laten opmaken voor dergelijke 
tunnel.  Eens duidelijkheid is over de haalbaarheid van dit project, dient dit opnieuw 
voorgelegd te worden aan het college.   

 
➢ Het college verleent toelating aan Engie Solutions om een glasvezelkabel aan te leggen langs 

de Schelde op Kluisbergs grondgebied.   
 
➢ Het college beslist akkoord te gaan met de voorwaarden om toe te treden tot Creat 

Aankoopcentrale en de toetreding aldus goed te keuren.  Hiertoe dient de gemeente eerst toe 
te treden tot TMVS.  Dit dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.    

 
➢ Het college beslistp dat de oorlogsmonumenten een totaalrenovatie moeten ondergaan.  Het 

college bepaalt akkoord te gaan met de lijst van aan te schrijven firma’s nl.: 
 

- Vanalderwerelt – Pontstraat 8 te Ronse  

- Westdecor – Ter Donkt 40 te Deerlijk  

- Breccie – Nijverheidslaan 8 te Avelgem  

- Lapis Arte - Pastorieberg 3B te Oosterzele 
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➢ Het college beslist dat het Feest van de Derde Leeftijd (Sociale Raad) volgend jaar kan 

doorgaan op 18.11.2021.  
 
➢ Het college verleent de toelating aan vzw De Bolster om 2 stemhokjes te gebruiken van 16.11 

tot en met 19.11.2020 i.k.v. de sociale verkiezingen.   
 

➢ Het college gaat akkoord met het voorstel om een collectieve verlofdag te voorzien op 
14.05.2021 en op 12.11.2021.    

 
➢ Het college verleent toelating aan KFC Kluisbergen om gebruik te maken van de kerk van Ruien 

van 23.10.2020 tot en met 26.10.2020 en dit voor het voorbereiden van de ontbijtpakketten 
en het organiseren van een afhaalpunt voor de ontbijtpakketten.  Na gebruik dient de kerk 
volledig opgeruimd te worden.  Aan de aanvrager dient meegedeeld te worden dat er geen 
tafels en stoelen aanwezig zijn in de kerk.   

 
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 

➢ De 11-novemberviering zal doorgaan in Kwaremont;  
 

➢ Het college beslist dat het slechte gedeelte van de Manillestraat (verlengde Kontrijnstraat) 
dringend dient hersteld te worden.  

 

➢ Het college beslist dat de mogelijkheid voor het eventueel invoeren van een verbod op zwaar 
verkeer in de dorpskern van Ruien tussen bepaalde uren mee kan onderzocht worden bij de 
opmaak van de veiligheidsanalyse en het circulatieplan.   

 

➢ Het college gaat akkoord dat vanuit de gemeente een reactie wordt geformuleerd m.b.t. de 
gang van zaken i.k.v. het Brownfieldproject Herpelgem.  

 
➢ Het college beslist dat aan de andere betrokken lokale besturen dient gevraagd te worden om 

een intergemeentelijk overleg te organiseren m.b.t. het project Rond Ronse.   
 

➢ Het college beslist dat Chiro Ruien gebruik kan maken van het GOC op zondag voor hun 
activiteit, als het GOC niet voor andere activiteiten gereserveerd is.  Het GOC kan aldus niet op 
voorhand vastgelegd worden door de Chiro.  Indien zij het GOC wensen te gebruiken, dienen 
zij dit steeds na te vragen bij het secretariaat en dient de sleutel steeds opnieuw afgegeven te 
worden na gebruik.  Het GOC dient ook opgeruimd en gekuist te worden na gebruik.  

 

➢ Het college beslist dat de huurcontracten in de Groendreef zonder opzeg kunnen opgezegd 
worden, aangezien de woningen toch niet verder zullen verhuurd worden.  Het college bepaalt 
wel dat de woning moet leeg zijn.  Vanaf dan zal geen huur meer aangerekend worden.   

 
➢ Het college beslist dat het dossier m.b.t. het herstel van de Molenstraat (tussen de 

Stationsstraat en de Zonnestraat) dient voorbereid te worden zodanig dat dit dossier kan 
uitgevoerd worden van zodra de ontsluitingsweg is aangelegd.   

 
De zitting wordt geheven te 19.00u 

 
Aldus gedaan in zitting van 30 september 2020 en goedgekeurd in zitting van 7 oktober 2020 
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Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 


