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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
14 OKTOBER 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 7 oktober  2020 

 
De notulen van de vergadering van 7 oktober 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 voor het hernieuwen en veranderen van een veeteeltbedrijf, Stooktestraat 
4: er wordt een voorwaardelijke omgevingsvergunning van onbepaalde duur wordt 
afgeleverd  

• Aanvraag tot plaatsen van een garage en een tuinhuis, Saertkouter 8: een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

• Aanvraag  tot plaatsen van een distributiecabine, Zeelstraat: een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

• Aanvraag tot het plaatsen van een distributiecabine, Paterbergstraat: een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd 

• Aanvraag tot kappen van bomen en wijzigen van een klein landschapselement, Korte 
Keerstraat 2: een  voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de 
aanvrager. 
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            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Splitsen in 

percelen 
 

 

1. De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te Kluisbergen, 
Grote Herreweg 37 -  1e afdeling – Ruien, sectie A en nr. 474F P0000.  

2. De splitsing van percelen wordt toegestaan betreffende het perceel gelegen te Kluisbergen, 
Neerhofstraat -  2e afdeling – Berchem, sectie B en nr. 1247C P0000.  

 

           
            Afdeling Veiligheidszaken – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement ter 

gelegenheid van de Koppenbergcross op 31 oktober 2020 

 
 

Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de Koppenbergcross op 31.10.2020, wordt 
goedgekeurd. 
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Bevestiging genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid  

 

 
Het arbeidsongeval van 20 april 2020 overkomen aan een personeelslid van de gemeente 
Kluisbergen is geconsolideerd op 30 mei 2020 zonder enig restletsel en zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid.  
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Bevestiging genezing zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid 

 

 
Het arbeidsongeval van 29 april 2020 overkomen aan een personeelslid van de gemeente 
Kluisbergen is geconsolideerd op 31 mei 2020 met restletsel dat geen blijvende 
arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.  
 

 

 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve Schrappen uit het bevolkingsregister  
 

 
De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister te Nieuwstraat 54, 9690 Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van onze gemeente. 
 

 Afdeling Leven en Vrije Tijd – Vrije Tijd – Sport – Goedkeuren Meerwerken – Aanleggen van 
 een kunstgrasterrein, ter vervanging van het huidige oefenterrein te Kluisbergen  
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De opdracht voor het uitvoeren van de meerwerken i.k.v. de aanleg van een kunstgrasveld, nl. de 
voorbereiding van de ondergrond voor de ruimte tussen de kleedkamers en het kunstgrasveld, wordt 
gegund aan Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke.  
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt nog geen standpunt in m.b.t. het voorstel van Steunpunt Welzijn vzw tot 

samenwerking met de gemeente Kluisbergen.  Er dient nagevraagd te worden of het 
inwonersaantal niet de basis kan vormen voor de berekening van de financiële bijdrage.  In het 
huidige financieringsvoorstel wordt hiermee geen rekening gehouden.  Het college bepaalt dat 
het nieuwe initiatief van de vzw Steunpunt Welzijn wel mag bekendgemaakt worden in het 
gemeentelijk infoblad 
De gemeente (en het OCMW) zijn verder ook bereid om samen te werken met de vzw 
Steunpunt Welzijn voor het project ‘De isolementsnoeiers’.   
 

➢ Het college gaat akkoord dat een drumstel wordt aangekocht voor de Kunstacademie. 
 

➢ Het college gaat akkoord met het voorstel jaaractieplan 2021 opgemaakt door de interne 
preventieadviseur.0 

 
➢ Het college keurt de update van het arbeidsreglement goed. Dit document dient ter 

bespreking worden voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring aan de gemeenteraad.  
 
➢ Het college gaat  akkoord met de update RPR. Dit document dient ter bespreking te worden 

voorgelegd aan de vakbonden en  ter goedkeuring aan de gemeenteraad.  
 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel om contractuelen gelijk te schakelen met 

statutairen in geval van verplichte quarantaine, en hen derhalve niet op tijdelijke werkloosheid 
te zetten.  

 
➢ Het college bepaalt n.a.v. een melding van overlast van een notelaar op openbaar domein, dat 

hier weinig kan aan gedaan worden.  Het college is van mening dat er geen bomen kunnen 
verwijderd worden omwille van het vallen van de bladeren of het vallen van de vruchten.  Er 
kan enkel eens gesnoeid worden, als dat nodig is.   

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van Fluvius, i.v.m. verledding Kluisbergen 2021.  

 
➢ Het college neemt kennis van het emailbericht 07.10.2020 van het departement omgeving, 

i.v.m. de subsidiemogelijkheid lokale hefboomprojecten Natte Natuur ikv lopende 
gebiedsontwikkelingsprocessen en beslist momenteel nog geen subsidieaanvraag in te dienen 
voor dergelijk hefboomproject, gelet op de onduidelijkheden die er nog zijn m.b.t. het complex 
project.  Het college bepaalt dan ook dat dit  punt kan toegevoegd worden ter bespreking aan 
de agenda van het eerst volgende overleg complex project Kluisbos.   

 
➢ Het college neemt kennis van de melding van een inwoner van de Hoogweg, i.v.m. de 

parkeerplaatsen t.h.v. Hoogweg 115 – 121 en snelheid Hoogweg en bepaalt dat het de 
bedoeling is dat de wagens op deze plaats deels op de rijbaan en deels op de aangelegde 
parkeerstrook staan (hiertoe zijn ook de nodige verkeersborden aangebracht).  Gezien er zich 
in het verleden nog nooit problemen hebben voorgedaan, bepaalt het college dan ook dat de 
huidige situatie zal behouden blijven en dat er geen wijzigingen zullen worden aangebracht 
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aan de parkeerstrook.  Doordat de wagens ook deels op de rijweg moeten parkeren, wordt 
automatisch ook de snelheid van het verkeer afgeremd.   

 
➢ Het college gaat akkoord om de lijst van de  overledenen van het afgelopen jaar af te leveren  

om te kunnen voorlezen op Réveil (01.11.2020).  
 
➢ Het college blijft bij het eerder ingenomen standpunt m.b.t. het verzoek voor een toelage van 

€1000 voor Tournée Flandrienne en voorziet derhalve geen toelage voor dit evenement. Er 
gaan in de gemeente immers jaarlijks allerhande activiteiten door die worden georganiseerd 
voor het goede doel.  
Het is echter niet mogelijk om voor al deze activiteiten een financiële bijdrage te leveren. Dit 
werd in het verleden nooit gedaan en het college wenst dit ook nu niet te doen, dit om geen 
precedenten te scheppen.    

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 42 en uitgevoerde 

werken week 41. 
 

➢ Het college beslist om voorlopig geen  kidskalender en de seniorenkalender te voorzien voor 
2021, gelet op de onduidelijkheid die er is omwille van corona.  Mogelijks kan er voor de 
tweede helft van volgend jaar nog een kalender uitgebracht worden, mocht de situatie tegen 
dan al duidelijker zijn.   

 
➢ Het college neemt kennis van het subsidieproject ‘Lokaal Buurthuis’.  Het college is van oordeel 

dat dit project interessant kan zijn voor de gemeente Kluisbergen en gaat dan ook akkoord om 
de engagementsverklaring van de gemeente in te dienen voor dit project.   

 

➢ Het college gaat akkoord met de voorstellen omtrent de nieuwe huisstijl.  
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 

 
➢ Het college beslist dat er een ontwerp-gebruikersreglement voor het kunstgrasveld dient 

opgemaakt te worden, en ter bespreking dient voorgelegd te worden aan het college.   
 
➢ Het college beslist dat het water- en elektriciteitsverbruik in GOC Berchem tijdens de werken 

aan het GOC door de gemeente ten laste zullen genomen worden.   
 
➢ Het college bepaalt om eventueel automatische handgeldispensers te voorzien voor de 

jeugdverenigingen en beslist dat hiervoor prijs dient gevraagd te worden teneinde de kost 
hiervan te kunnen inschatten.  Verder bepaalt het college dat dergelijke automatische 
handgeldispensers dienen voorzien te worden voor in de gemeentelijke gebouwen.   

 
De zitting wordt geheven te 19u00 

 
 

Aldus gedaan in zitting van 14 oktober 2020 en goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2020 
 

 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 


