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BESLUITENLIJST DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
24 JUNI 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 17 juni  2020 

  
De notulen van de vergadering van 17 juni 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 vorderingen wordt door het college aangenomen. 

 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
• Aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, Kontrijnstraat 38: een 

voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 
• Aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis, Moleysekouter 10: een voorwaardelijke 

omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 
• Aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis, kettingweg 10: de omgevingsvergunning 

wordt geweigerd.  
• Aanvraag tot het plaatsen van een omheining, Hazestraat 32: de omgevingsvergunning 

wordt geweigerd.  
• Aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis, Kettingweg 8:een omgevingsvergunning 

wordt afgeleverd aan de aanvrager.  
• Aanvraag tot bouwen van een meergezinswoning en het regulariseren van 4 garages, 

Pontstraat 54: de omgevingsvergunning wordt geweigerd.  
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Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren kandidaten voor de selectieprocedure 
van directeur basisschool 

 
De kandidaten voor de sollicitatieprocedure van directeur basisschool worden toegelaten: 
 

 
Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren proces verbaal van 
definitieve oplevering en vrijgave borgsom – Optimalisatie voetwegen Ruien 

 

 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 27.05.2020 voor de optimalisatie voetwegen te 
Ruien, fase 2, uitgevoerd door De Mol Grondwerken, Bedrijvenlaan 28 te Lochristi, wordt 
goedgekeurd.   
 

 
Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie voor een 
grafkelder 

 

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 50-jarige grafconcessie voor een grafkelder 
voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats van Ruien. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van het ingediende wijzigingsverzoek dd.18.05.2020, van het 

bericht van 25.05.2020 met analyseresultaten van het afvalwater, van het bericht van 
09.06.2020 met het zoneringsverslag, van het advies van de VMM van 15.06.2020, van het 
bericht van 22.06.2020 aangaande tegemoetkomingen aan het advies van de VMM en van 
het advies van afdeling GOP Milieu van 24.06.2020. De gemeente verwijst naar haar advies 
dd.23.03.2020 en verleent een gunstig advies met volgende voorwaarden: 

• Er dient een borgstelling te gebeuren ten bedrage van de aanleg van de bufferstrook. Hiertoe 
dient een beplantingsvoorstel met bijhorend bestek/raming ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan het college en ook basis van deze raming dient dan een borgstelling te gebeuren 
voor de aanleg van het groenscherm. 

• De aanvrager dient verder onderzoek te verrichten naar het verduurzamen van zijn 
mobiliteit, bv. door het aanmoedigen van fietsgebruik door het voorzien van extra 
fietsinfrastructuur (fietsstalling, laadpalen, douches,…) en/of een systeem van 
fietsvergoeding. 

 
➢ Het college neemt kennis van het ontwerp openbaar vervoerplan van de Vervoerregio Vlaamse 

Ardennen en bepaalt hieromtrent het volgende: 
Het college neemt kennis van de synthesenota openbaar vervoer korte termijn (met variant 1) 
en formuleert volgende opmerkingen aangaande deze nota: 

- De gemeente vraagt dat de frequentie en amplitude van het functioneel en aanvullende 
netwerk in Kluisbergen niet vermindert ten aanzien van de huidige toestand en dat de 
mogelijkheid zelf open gehouden wordt om deze indien nodig nog op te trekken. 

- De gemeente vraagt ook het engagement van De Lijn om samen met de toekomstige 
bedrijven van de te ontwikkelen bedrijfssite Electrabel Ruien de mogelijkheden te 
bestuderen voor het opstarten van een “aanpak op maat” voor de bedrijfssite. 
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- De gemeente is ook vragende partij om volgende bijkomende mobipunten aan te duiden op 
de gemeente: 

o Home Sint-Franciscus te Kwaremont (woonzorgcentrum) 
o Ruien centrum (ter hoogte van de Kerk) 
o Kruispunt Wuipelstraat/Buissestraat/Hoogweg 
o Lamontstraat/Ter Boekerstraat 
o In het Kluisbos dienen twee haltes aangeduid te worden: één bovenaan de Bergstraat 

(Horeca) en één bovenaan de Poletsestraat (recreatieoord) 
- Daarnaast hadden we als gemeente ook graag mobipunt “Ruien centrum” als een mobipunt 

met deelwagensysteem gezien en hadden we beide mobipunten met deelwagensysteem 
(Ruien centrum en Berchem centrum) ook aangeduid als deelfietsensysteem. 

- Wat betreft de pendelbus Kluisbos, vraagt de gemeente dat deze goed wordt afgestemd op 
de busverbinding Oudenaarde-Avelgem en dat de pendelbus twee haltes bedient in het 
Kluisbos: één bovenaan de Poletsestraat (recreatieoord) en één bovenaan de Bergstraat 
(horeca). 

 
➢ Het college bepaalt dat de gestelde borg voor de aanplanting van een groenscherm i.k.v. de 

stedenbouwkundige vergunning dd. 2.5.2018 – dossiernummer B 17/107 – voor het bouwen 
van een werkplaats in de Avelgemstraat 17a, nog niet kan terugbetaald worden aangezien het 
groenscherm nog niet volledig werd aangeplant conform de vergunning.   De borg wordt pas 
terugbetaald op het moment dat het groenscherm volledig is aangelegd conform de 
vergunning.  

 
➢ Het college keurt de lijst van aan te schrijven leveranciers voor het uitvoeren van de belijning 

van de wegen DJ 2020 goed. (Trafiroad NV (Lokeren), Meirlaen Markeringen bvba (Nazareth), 
Lasseel Gebroeders bvba (Nazareth), AB Eurolines bvba (Nazareth), De Grootte Gaston nv 
(Merelbeke) en André De Groote en zoon bvba (Deinze)).  

 
➢ Het college bepaalt n.a.v. het verzoek van Chiro Ruien tot extra financiële tussenkomst voor 

het busvervoer voor het traject Essen – Ruien op 10.07.2020, dat de gemeente het 
kampvervoer (bus- en openbaar vervoer) van de jeugdverenigingen voor de zomer 2020 ten 
laste zal nemen (heen en terug).   

 
➢ Het college bepaalt dat in kaart dient gebracht te worden hoeveel kopieën de 

jeugdverenigingen ongeveer nemen.  Hiertoe dienen gedurende een half jaar de aantallen 
bijgehouden te worden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het voorstel draaiboek culturele activiteiten De Brug.  Het 

college bepaalt dat voor alle reeds geplande voorstellingen/optredens eveneens feestzaal 
Brugzavel dient gereserveerd te worden om zo, indien nodig, te kunnen uitwijken naar 
feestzaal Brugzavel om alszo meer publiek te kunnen toelaten (conform de geldende 
coronamaatregelen). Tevens bepaalt het college dat veel zal afhangen van de verdere evolutie 
van de coronamaatregelen en dat, afhankelijk van deze evolutie, nog bepaalde beslissingen op 
een later tijdstip zullen moeten genomen worden (bijv. bar). Gepersonaliseerde mondmaskers 
van De Brug dienen niet voorzien te worden. 

 
➢ Het college neemt kennis van de offertes voor het leveren en plaatsen 80 LED armaturen en 

leveren en plaatsen van 240 LED tubes voor de sporthal. Het college bepaalt dat de staat van 
de armaturen dient nagegaan te worden en dat de technische dienst advies dient te verlenen 
over het al dan niet behouden van de huidige armaturen.   
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➢ Het college bepaalt dat er afgeschuinde troittoirbanden moeten voorzien worden in de 
Kapellestraat. 

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van Toerisme Oost-Vlaanderen, i.v.m. de aanpassing 

van de bruine wegwijzers Paterberg.  
 

➢ Het college neemt kennis van het nieuw voorstel van Graydon – ‘hoe is het gesteld met de 
lokale economie in uw gemeente ?’  uitgaande van Solva. Het college bepaalt akkoord te gaan 
met dit voorstel voor de digitale tool om de analyse op te maken van de financiële gesteldheid 
van het lokaal ondernemerschap en derhalve in te tekenen op deze tool.  Voor Kluisbergen 
bedraagt het finale voorstel 1.844,00 EUR excl. BTW per jaar.  

 
➢ Het college bepaalt i.v.m. de presentaties en voorbeelden ‘Bedrijfsfietsen voor 

gemeentepersoneel’ uitgaande van Solva, dat er verschillende voorstellen voor ‘Bedrijfsfietsen 
voor gemeentepersoneel’ mogen uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het college.   

 
➢ Het college bepaalt om 24 Monopoly Koers aan te kopen (bijv. als relatiegeschenk of prijs).   
 
➢ Het college neemt kennis van de organisatie van een straatconcert op vrijdagavond 28.08.2020 

in de Zulzekestraat. Het college bepaalt dat aan de aanvrager dient meegedeeld te worden dat 
het momenteel nog te vroeg is om de aanvraag voor een privé straatconcert met publiek te 
beoordelen.  Verdere instructies van hogerhand worden nog afgewacht.  Wel bepaalt het 
college al dat het afsluiten van de straat voor dergelijk privé-evenement niet mogelijk is.  De 
Zulzekestraat is een belangrijke doorgangsweg en het is niet aangewezen om deze af te sluiten 
voor dit event. Eventueel kan navraag gedaan worden voor het gebruik van een weide/veld in 
de buurt van de huisnummer 47a en 47b.  Maar zoals gesteld, kan het event zelf op dit 
moment nog niet beoordeeld worden.  

 
➢ Het college gaat akkoord met het organiseren van een kampvuur op 03.07.2020 t.h.v. het 

lokaal van K’rdju, mits het naleven van het advies van de brandweer.  Het kampvuur dient 
beëindigd te worden om 0.00u.   

 
➢ Het college gaat akkoord met het organiseren van een kampvuur op 27.06.2020 t.h.v. 

Heylbroek (van 22u00 tot 03u00), mits het naleven van het advies van de brandweer.  Het 
kampvuur dient beëindigd te worden om 0.00u.   

 
➢ Het college bepaalt i.v.m. de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’ dat het krijtsjabloon ‘Blijven 

fietsen allemaal’ mag aangebracht worden op het langeafstandsfietspad (in de nabijheid van 
de dorpskernen).   

 
➢ Het college neemt kennis van het overzicht van artikels voor het infoblad juli 2020 en bepaalt 

dat eveneens een artikel dient opgenomen te worden i.v.m. het gemeentelijk 
ondersteuningsplan Corona.  

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning van de technische dienst week 26  en 

uitgevoerde werken week 25. 
 

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist om een raming op te maken voor het voegen van de betonplaten in de 

Driesstraat. 
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➢ Het college beslist dat de AA club kosteloos mag gebruik maken van het GOC Ruien voor de 

wekelijkse vergaderingen. De toelating geldt voor de maanden juli en augustus 2020.   
 
➢ Het college gaat akkoord met de vraag van Omloop Kluisbergen om een wandeling te mogen 

bewegwijzeren a.d.h.v. kleine pijltjes en dit van juli tot en met september 2020.  
 
➢ Het college bepaalt dat de netels rond de parkings in het Kluisbos dienen gemaaid te worden 

(ook rond  de vuilnisbakken).   
 

➢ Het college beslist dat het sjabloon en de signalisatie voor de deelwagen zo snel mogelijk 
moeten aangebracht worden.   

 
➢ Het college beslist omtrent de aanleg van het kunstgrasveld het volgende: 

 
- De aannemer mag een offerte opmaken voor het wegwerken van het niveauverschil tussen 

kantine en veld. 
- Er wordt niet omgeschakeld naar een kurken ondergrond. De rubberen ondergrond blijft 

behouden. 
  

 
 
 

De zitting wordt geheven te 19.00u  
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 24 juni 2020 en goedgekeurd in zitting van 1 juli 2020 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
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