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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 26 AUGUSTUS 2019.
Aanwezig:

Raf De Wolf: Burgemeester;
Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Maria Van Keer, Mike Torck,
Goedele De Cock: Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Goedele De Cock: Schepen verontschuldigd voor agendapunt 36
De zitting wordt geopend om 14.11 uur.

AGENDA

Kennisgevingen
1.

Brandweerzone Oost - Begrotingswijziging 2019.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 14.08.2019 van Brandweerzone Oost met in
bijlage de eerste begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst 2019.
Het nieuwe bedrag van de gewone dotatie is 397.198,03 euro, een verlaging met
208,59 euro.
Deze wijziging dient goedgekeurd te worden door de vergadering van de gemeenteraad.

Het schepencollege beslist het volgende:
Deze begrotingswijziging zal worden voorgelegd aan de vergadering van de eerstvolgende
gemeenteraad.

2.

Ontvangst huwelijksjubilarissen op 31 augustus 2019.
AANWEZIG

Vijfenzestigjarig
Stallaert Desiré – Van Den Heule Jeanne

Zestigjarig
Cardon François – Sanders Rosa
Moens Aloïs – Bruyland Lydia
Van Nijverseel Hendrik – De Plecker Charlotte
Daelman Adolf – Verheyden Caroline
De Vis Joseph – Van Der Steen Clemence
Van Der Jeught Remi – Vermeir Ivonne

Vijftigjarig
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De Leeuw Clement – De Batselier Lydia
De Schepper Dirk – Moens Alice
Meert Jan – D’Hollander Marie
De Proft Joseph – Vrielynck Marie
De Saedeleir Theo – Philips Marcella
Van Damme Herman – De Leeuw Josée
TOTAAL AANTAL: 130 volwassenen en 11 kinderen

Interne agendapunten
5.

Vacant verklaren van de betrekking van afdelingshoofd burger en welzijn A4-A5 met
voltijdse prestaties in statutair dienstverband bij wijze van aanwerving.

Het college
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29.05.2019 houdende goedkeuring van het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW;
Overwegende dat in dit organogram een voltijds afdelingshoofd burger en welzijn A4-A5 in
statutair dienstverband wordt voorzien; dat dit een nieuwe functie betreft die nog niet is
ingevuld; dat het bijgevolg wenselijk is deze functie vacant te verklaren;
Overwegende dat het gezien de eigenheid van de functie wenselijk is om een
wervingsreserve aan te leggen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Besluit
Artikel 1 - De betrekking van afdelingshoofd burger en welzijn A4-A5 met voltijdse prestaties
in statutair dienstverband wordt vacant verklaard bij wijze van aanwerving.
Artikel 2 - Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar
die aanvangt op de datum van de eerste aanstelling op basis van de vergelijkende
selectieprocedure.
Artikel 3 - De vacature zal extern worden bekendgemaakt:
 op de gemeentelijke website;
 op de vacaturedatabank van de VDAB;
 in de regionaal periodieke uitgave van Kramiek (september);
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in een regionaal verschijnende krant of weekblad;
aan de personen die sinds 01.09.2018 opgenomen zijn in het sollicitantenbestand en
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden.
Intern zal de vacature bekendgemaakt worden via aanplakking.
De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd in een latere
vergadering van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4 - De selectieprocedure zal bestaan uit:
 Een schriftelijke proef (60% van de punten) bestaande uit:
o Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de
dienst of afdeling) die zicht tijdens de latere uitoefening van de functie kan
voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de
competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en
het competentieprofiel worden getoetst.
o Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens
tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of
specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 Een mondelinge proef (40% van de punten).
 Een assessment center: tijdens een assessment center wordt de kandidaat
beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set
van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt
de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt
uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (geschikt/niet geschikt).
Er wordt geen preselectie voorzien.
Artikel 5 – De aanwervingsvoorwaarden zijn:
 In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair
onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld
werd met universitair onderwijs.
 Onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.
 Minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben. Als relevante beroepservaring
wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privésector of als zelfstandige
bedoeld.
Artikel 6 – De samenstelling van de selectiecommissie en de beslissing om al dan niet beroep
te doen op een extern selectiebureau zal in een latere vergadering van het college van
burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
Artikel 5 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
personeelsdienst.
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6.

Vacant verklaren van de betrekking van beleidsadviseur gemeente A1a-A3a met
voltijdse prestaties in contractueel dienstverband bij wijze van bevordering en bij
wijze van externe mobiliteit.

Het college
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29.05.2019 houdende goedkeuring van het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW;
Overwegende dat in dit organogram een voltijds beleidsadviseur gemeente A1a-A3a in
contractueel dienstverband wordt voorzien; dat dit een nieuwe functie betreft die nog niet is
ingevuld; dat het bijgevolg wenselijk is deze functie vacant te verklaren;
Overwegende dat het gezien de eigenheid van de functie wenselijk is om een
wervingsreserve aan te leggen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Besluit
Artikel 1 - De betrekking van beleidsadviseur gemeente A1a-A3a met voltijdse prestaties in
contractueel dienstverband wordt vacant verklaard bij wijze van bevordering en bij wijze van
externe mobiliteit.
Artikel 2 - Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar
die aanvangt op de datum van de eerste aanstelling op basis van de vergelijkende
selectieprocedure.
Artikel 3 - De vacature zal intern worden bekendgemaakt:
 Via e-mail;
 Via intranet;
 Via interne post;
 Via een affiche op de werkplaatsen.
De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd in een latere
vergadering van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4 - De selectieprocedure zal bestaan uit:
 Een schriftelijke proef (60% van de punten) bestaande uit:
o Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de
dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan
voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de
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competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en
het competentieprofiel worden getoetst.
o Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens
tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of
specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 Een mondelinge proef (40% van de punten).
Er wordt geen preselectie voorzien.
Artikel 5 – De bevorderingsvoorwaarden zijn:
 Titularis zijn van een graad van niveau B;
 Ten minste vier jaar graadanciënniteit hebben in niveau B;
 Een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau B;
 Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
 Slagen voor de selectieprocedure.
Artikel 6 – De samenstelling van de selectiecommissie en de beslissing om al dan niet beroep
te doen op een extern selectiebureau zal in een latere vergadering van het college van
burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
Artikel 5 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
personeelsdienst.

7.

Vacant verklaren van de betrekking van deskundige omgeving B1-B3 met voltijdse
prestaties in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving.

Het college
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29.05.2019 houdende goedkeuring van het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW;
Overwegende dat in dit organogram een voltijds deskundige omgeving B1-B3 in contractueel
dienstverband wordt voorzien; dat dit een nieuwe functie betreft die nog niet is ingevuld;
dat het bijgevolg wenselijk is deze functie vacant te verklaren;
Overwegende dat het gezien de eigenheid van de functie wenselijk is om een
wervingsreserve aan te leggen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Besluit
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Artikel 1 - De betrekking van deskundige omgeving B1-B3 met voltijdse prestaties in
contractueel dienstverband wordt vacant verklaard bij wijze van aanwerving.
Artikel 2 - Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar
die aanvangt op de datum van de eerste aanstelling op basis van de vergelijkende
selectieprocedure.
Artikel 3 - De vacature zal extern worden bekendgemaakt:
 Via een regionaal verschijnende krant of weekblad;
 Via de website van de gemeente;
 Via de regionaal periodieke uitgave van de Kramiek;
 Via de VDAB;
 Aan de personen die sinds 01.09.2018 opgenomen zijn in het sollicitantenbestand en
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden.
Intern zal de vacature bekend gemaakt worden:
 Via aanplakking;
 Via interne post;
 Via een affiche op de werkplaatsen;
 Via intranet.
De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd in een latere
vergadering van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4 - De selectieprocedure zal bestaan uit:
 Een schriftelijke proef (60% van de punten) bestaande uit:
o Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de
dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan
voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de
competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en
het competentieprofiel worden getoetst.
o Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens
tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of
specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 Een mondelinge proef (40% van de punten).
Er wordt geen preselectie voorzien.
Artikel 5 – De aanwervingsvoorwaarden zijn:
 In het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
De aanvullende aanwervingsvoorwaarden zijn:
 In het bezit zijn van een rijbewijs B;
 In het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs lokale toezichthouder
milieuhandhaving of dit behalen binnen een periode van 12 maanden na de
aanstelling.
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Artikel 6 – De samenstelling van de selectiecommissie en de beslissing om al dan niet beroep
te doen op een extern selectiebureau zal in een latere vergadering van het college van
burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
Artikel 5 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
personeelsdienst.

16.

Overname attractie Septemberkermis.

Bericht van het secretariaat voor de dienst lokale economie.
Omschrijving en motivatie
Willy en Veronique Haverals - Merckx uit Willebroek laten weten dat zij hun kermisattractie
(pottenspel) overlaten aan Jonas De Milde.
De nieuwe uitbater van het pottenspel is: Jonas De Milde uit Geraardsbergen.

Het schepencollege gaat akkoord met de overname van deze kermisattractie op Septemberkermis.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst
lokale economie, aan Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan Rita De
Schrijver - financiële dienst.

19.

Intergemeentelijk kunstproject Kunst Kleurt.

Bericht van Yoko Van Praet, diensthoofd cultuurdienst, d.d. 21.08.2019.
Omschrijving en motivatie
In de zitting van 15.11.2018 werd de goedkeuring verleend tot het verder uitwerken van een
nieuw intergemeentelijk kunstproject. In het verleden werden reeds verscheidene
kunstprojecten georganiseerd in samenwerking met de stad Dendermonde en de gemeente
Buggenhout (‘BrouwArt’ (2004) in Buggenhout, ‘LocoArt’ (2006) in Dendermonde, ‘AquArt’
(2011) in Lebbeke en ‘Boek-Art’ (2016) in Buggenhout). Deze keer vindt het project plaats in
Dendermonde en dit op drie verschillende locaties:
Locatie 1: De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Kerkstraat 47 te
Dendermonde.
Dit gebouw staat al enige tijd leeg. In november 2019 starten er grote renovatiewerken in dit
gebouw. Eerst mogen wij er onze kunstenaars helemaal hun ding laten doen.
Locatie 2: De Onze-Lieve-Vrouwekerk, Onze-Lieve-Vrouwekerkplein te Dendermonde.
Een deel van de kerk wordt tijdelijk leeggemaakt zodat acht kunstenaars hun werken daar
kunnen tentoon stellen. Tegelijk vindt in de OLV-kerk de tentoonstelling ‘Vlaamse meesters
in situ’ plaats.
Locatie 3: De Dekenij, Onze-Lieve-Vrouwekerkplein 7 te Dendermonde.
De Dekenij werd vorig jaar gekocht door het Oscar Romero college. Zij gebruiken vanaf
1 september drie lokalen beneden in het gebouw. Alle andere lokalen mogen onze
kunstenaars helemaal inpalmen. Het gebouw wordt nadien afgebroken, dus onze
kunstenaars mogen het gekozen lokaal volledig creatief invullen.
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In totaal nemen 65 kunstenaars deel aan dit kunstproject. Sommige kunstenaars gingen de
voorbije weken reeds aan de slag op de locaties.
Op vrijdag 13 september 2019 wordt de tentoonstelling geopend in aanwezigheid van alle
deelnemende kunstenaars. Het programma ziet er als volgt uit:
 19 uur verzamelen aan de bib
 19u10 korte toelichting
 19u15 Dekenij en Kerk
 19u45 naar SAMWD
 19u55 SAMWD
 20u25 terug naar bib
 20u30 receptie zaal ’t Sestich Bib: Speech schepen(en)/ burgemeester
Graag nodigen wij u alvast uit voor deze opening.
Tijdens de weekends die volgen (14-15 september, 21-22 september en 28-29 september)
zal de tentoonstelling geopend zijn op zaterdag van 14u tot 19u en op zondag van 14u tot
18u.
Tijdens de openingsuren worden ook tal van workshops en demonstraties georganiseerd
door de deelnemende kunstenaars. Daarnaast zal onze Academie van Muziek, Woord en
Dans tijdens het weekend van 21 en 22 september zorgen voor een muzikale noot op één of
meerdere locaties.
De kunstenaars werken op vrijwillige basis mee aan dit project. Onkosten werden bij
voorgaande projecten wel terugbetaald, mits voorafgaand akkoord. De kosten voor het
drukwerk (flyers en affiches), de openingsreceptie, e.d. zullen door de drie gemeentes
gelijkwaardig worden gedragen, zoals bij de voorgaande projecten het geval was. Het nodige
budget is voorzien in actieplan 66 – actie 170.
In bijlage vindt u alvast de affiche terug en de uitnodiging voor de opening.
Kan het schepencollege kennis nemen van de organisatie van dit kunstproject?

Het schepencollege neemt kennis van de organisatie van dit kunstproject.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, en aan de financiële
dienst.

20.

Goedkeuring 7de Dender & Schelde Tour voor klassieke wagens en oldtimers op
zaterdag 7 september 2019 over het grondgebied van de gemeente Lebbeke.

Het schepencollege gaat akkoord met deze organisatie mits de opgelegde voorwaarden in de
antwoordbrief gerespecteerd worden.
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21.

Sportcentrum Lebbeke. Aanpassen lockers zwembad. Goedkeuren offerte.

Bericht van Wendy Cooreman, sportdienst, d.d. 13.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de goedkeuring van het schepencollege dd. 20.05.2019 betreffende de uitbreiding
van de toegangscontrole van het zwembad met een automatische kassa.
Gelet op het feit dat er door de aankoop van deze automatische kassa geen gebruik meer
kan gemaakt worden van de huidige toegangsbadges maar dat er dan zal overgeschakeld
worden naar een systeem met een QR-code lezer. Op deze manier kan de klant niet alleen
zijn toegangsticket of abonnement aankopen aan de kassa van het zwembad tijdens de
beperkte bemande openingsuren, aan de automatische kassa tijdens de onbemande
openingsuren maar ook van thuis uit via onze webwinkel. Op deze manier heeft de klant drie
mogelijkheden om toegang tot het zwembad te verkrijgen wat de klantvriendelijkheid alleen
maar ten goede kan komen. Het huidige gebruik van de badges is een ondertussen al
verouderd systeem en wordt niet meer ondersteund in de huidige kassa-automaten. In een
latere fase kan het gebruik van dit toegangssysteem ook meegenomen worden naar
eventueel de toegang van de sporthal en gebruik van de kleedkamers.
Gelet op het feit dat de lockers van het zwembad momenteel geopend en gesloten worden
door gebruik van de huidige toegangsbadges maar dit vanaf 01.01.2020 niet meer mogelijk
zal zijn, verzoeken wij tot uw goedkeuring betreffende het vervangen van de huidige
toegangssloten door een mifare slot voor dagpassen en abonnementen.
Gelet op het feit dat dit mifare slot een dubbele functie heeft, namelijk de mogelijkheid tot
het openen of sluiten van de locker met het abonnement zelf via een ingebouwde chip of
het gebruik van het cijferslot voor de gebruikers van een dagticket.
Gelet op het feit dat wij 100 lockers in onze zwembad staan hebben en de aanpassing van
deze lockers een kost van € 14.167,89 meebrengt.
Gelet op het feit dat deze lockers een uitbreiding zijn van het huidige toegangssysteem en
het dus niet mogelijk is om dit door een andere firma uit te laten voeren verzoeken wij tot
uw goedkeuring van bijgevoegde offerte bij de firma Gantner voor een bedrag van
€ 14.167,89.

Het schepencollege gaat akkoord met de aanpassing van de 100 lockers in het zwembad naar een
mifare slot voor een kostprijs van € 14.167,89.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.
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22.

Sportdienst. Verlenging concessie cafetaria sportcentrum.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 16.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het feit dat de huidige concessie voor uitbating van de cafetaria verloopt op 4 april
2020.
Gelet op de vraag van de huidige uitbaatster, mevrouw Sandra Baes, om de concessie te
verlengen met 9 jaar zoals dit opgenomen is onder artikel 4 van de voorwaarden.
Gelet op het feit dat wij van de huidige uitbaatster heel tevreden zijn en ook onze bezoekers
en clubs zeer te spreken zijn over haar uitbating.
Gelet op het feit dat zij wenst te investeren in nieuw meubilair en zij dus ook zekerheid wil
naar de toekomst toe.
Gelet op de concessievoorwaarden en de aanpassingen die nadien gebeurd zijn.
Vraag ik uw akkoord om de concessie te verlengen met 9 jaar (tot en met 4 april 2029).

Het schepencollege gaat ermee akkoord om de huidige concessie te verlengen met 9 jaar.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jeroen Bosman - financieel directeur, aan
Marnix Van Cauter - sportfunctionaris, en aan mevrouw Sandra Baes - uitbaatster cafetaria.

23.

Tijdelijk verkeersreglement Geboortebos 23.11.2019.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 23 november 2019 vindt tussen 9.30u en 13.30u de aanplanting van
het geboortebos plaats in de pastorij van Wieze, Sasbaan 2 en een perceel in de Laerestraat.
Artikel 2 – Tussen de Sasbaan 2 en de Laerestraat wordt tijdens de in artikel 1 vermelde
datum en uren een snelheidsbeperking van 30km/uur ingevoerd.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie:
Plaats
Overzijde Sasbaan 2
Sasbaan, overzijde weg van Laerestraat
100m voor Sasbaan, overzijde weg van
Laerestraat
Sasbaan, aan Laerestraat

Signalisatie
F4a “zone 30” + onderbord Type VI “Herhaling”
F4a “zone 30”
F4a “zone 30” + onderbord Type Ia “100m”
F4b “einde zone 30”

Het afdekken van volgende signalisatie:
Plaats
Overzijde Sasbaan 2

Signalisatie
aanwezige verkeersbord “einde zone 30”

Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum en uren wordt een tijdelijke
oversteekplaats voorzien aan de ingang van de pastorie, Sasbaan 2.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie:
Plaats
Overzijde Sasbaan 2
Sasbaan 2

Signalisatie
A21 “Oversteekplaats voor voetgangers”
A21 “Oversteekplaats voor voetgangers”
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Artikel 4 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum en uren wordt een rijbaanversmalling
aangebracht van 1,5m langs de overzijde van Sasbaan 2, tussen de Sasbaan 2 en de
Laerestraat.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie:
Plaats
Overzijde Sasbaan 2
Sasbaan, overzijde weg van Laerestraat
Van Sasbaan 2 tot Laerestraat

24.

Signalisatie
A7c “rijbaanversmalling”
A7b “rijbaanversmalling”
Nadars tussen rijweg en inname rijweg +
verlichting

Tijdelijk verkeersreglement Heizijdetocht 26.10.2019.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
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Gelet op het feit dat de aanvrager zelf instaat voor het correct plaatsen van de geleverde
signalisatie zoals vermeld in het tijdelijk verkeersreglement;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt de Heizijdetocht georganiseerd te Lebbeke.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt een parkeerverbod ingevoerd in de
Klakbaan aan de zijde van de even huisnummers, en dit door het plaatsen van de nodige
signalisatie E1 parkeerverbod met onderbord ‘zaterdag 26.10.2019 van 7u tot 18u’.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt het signalisatiebord A51
(wandelaars) geplaatst in:
 P.F. De Naeyerstraat t.h.v. Patmoeswegel;
 P.F. De Naeyerstraat t.h.v. overweg;
 Plein van Heizijde langs beide kanten (t.h.v. apotheek + t.h.v. Klakbaan).

25.

Aanvraag parkeerverbod langs garage Poelstraat 51.

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst,
d.d. 20.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Van de bewoner uit Poelstraat 51 werd de vraag ontvangen voor het aanbrengen van een
parkeerverbod langs zijn garagepoort. Dit aangezien zijn garage schuin gelegen is, terwijl dit
aan de gevel niet zichtbaar is. Hierdoor parkeren automobilisten zich correct tot tegen de
garagepoort, maar door de schuine ligging van de garage kan de eigenaar in deze situatie zijn
woning niet verlaten met de wagen.
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Er wordt dan ook gevraagd om een parkeerverbod aan te brengen tussen de garagepoort en
de voordeur van de woning, dit over een lengte van 1m.
De mobiliteitsdienst adviseert deze aanvraag positief, het parkeerverbod kan uitgevoerd
worden door het aanbrengen van een gele streep van 1m lang. Indien het schepencollege
akkoord gaat met deze aanvraag kan een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd
worden op het eerstvolgende college.

Het schepencollege gaat principieel akkoord met het aanbrengen van een parkeerverbod op deze
plaats.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sarah Van Wichelen mobiliteitsambtenaar.

26.

Nacht van de Duisternis 2019.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 14.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Op zaterdag 12 oktober 2019 vindt voor de 24ste maal de Nacht van de Duisternis plaats.
Met deze jaarlijkse campagne zetten Preventie Lichthinder, de Werkgroep Lichthinder (VVS)
en Bond Beter Leefmilieu de impact van lichtvervuiling in de kijker. Want er wordt te veel en
verkeerd verlicht. Verlichting op gebouwen, in ruimtes waar niemand komt, richting de
hemel,... veroorzaakt niet alleen energieverspilling, bij mensen, dieren en planten verstoort
lichtvervuiling ook het bioritme, met soms ernstige gevolgen voor de gezondheid.
Tijdens deze nacht worden de gemeentes en hun bewoners opgeroepen om hun lichten te
doven. Indien de doving (vrijdagnamiddag) van bepaalde verlichting en de heraansteking
(maandagvoormiddag) binnen de diensturen kan gebeuren en er globaal per cabine kan
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worden gewerkt (dus geen geselecteerde punten waarvoor verbindingen moeten
losgemaakt en heraangekoppeld worden) zijn de interventies gratis.
Wij stellen voor om de verlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te doven in het weekend
van 12 oktober 2019.

Het schepencollege gaat akkoord met het doven van de verlichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in het weekend van 12 oktober 2019.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar.

Externe agendapunten
29.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Markant).

Kennis wordt genomen van de vraag van vereniging Markant van 21.08.2019, met name van
Irene Van Haute, tot het bekomen van een staanplaats op de jaarmarkt van 10.09.2019.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan
Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan de financiële dienst.

30.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Geranimo).

Kennis wordt genomen van de vraag van Geranimo, Gerald Meuleman, van 21.08.2019, tot
het bekomen van een staanplaats op de jaarmarkt van 10.09.2019 met visspecialiteiten.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan
Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan de financiële dienst.

31.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Neos).

Kennis wordt genomen van de vraag van vereniging Neos van 20.08.2019, met name van
Roland Van den Borre, tot het bekomen van een staanplaats op de jaarmarkt van
10.09.2019.
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Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan
Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan de financiële dienst.

32.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Debondt Verandas).

Kennis wordt genomen van de vraag van Debondt Verandas, van 22.08.2019, tot het
bekomen van een staanplaats op de jaarmarkt van 10.09.2019.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan
Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan de financiële dienst.

33.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Emile Van Lierde).

Kennis wordt genomen van de vraag van Emile Van Lierde, van 22.08.2019, tot het bekomen
van een staanplaats op de jaarmarkt van 10.09.2019, met tapas en wijnen.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan
Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan de financiële dienst.

34.

Jeugdraad. Advies en vraag om werkingssubsidies.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven van Tim Jansegers, voorzitter
jeugdraad.
Jaarlijks ontvangt de Jeugdraad € 750 werkingssubsidies om haar vergaderingen, activiteiten,
debatten, … te ondersteunen. De huidige regeling is dat dit wordt aangevraagd
bij het gemeentebestuur. Aangezien mensen de oorzaak zijn van alle vergissingen, zou het
voor de jeugdraad interessanter zijn dat dit bedrag automatisch jaarlijks wordt overgemaakt,
in plaats van dat er gewacht wordt op een teken vanuit de jeugdraad. Zo worden eventuele
vergissingen of vergeetachtigheden vermeden.
Daarnaast had ik dit advies ook graag meteen laten dienen als formele aanvraag voor de
werkingssubsidies (ter waarde van € 750) van dit jaar. Indien goedgekeurd, hadden wij deze
middelen graag gehanteerd om onze werking verder te zetten, en om samen met jullie
Lebbeke nog beter te maken.
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Het schepencollege beslist om deze werkingssubsidie van 750 euro over te maken aan de
jeugdraad.
De vraag tot automatische uitbetaling zal nog worden besproken samen met de regeling voor de
uitbetaling van de werkingstoelagen voor de andere adviesraden.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Jeroen Bosman - financieel
directeur.

Toegevoegde agendapunten
35.

Projectoproep ‘Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’.

Kennis wordt genomen van volgend schrijven van Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk
assistente d.d. 23.08.2019.
Op 24.05.2019 lanceerde VVSG de projectoproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid
verminderen’.
Dit project biedt ons de kans concrete acties te ondernemen om één of meerdere bestaande
preventiemethodieken beter te laten aansluiten bij de leefwereld van maatschappelijk
kwetsbare groepen.
Door in te tekenen op de projectoproep kunnen we een financiële ondersteuning aanvragen.
Deze subsidie bedraagt minimum 170.000 euro en maximum 230.000 euro voor de periode
van 01.01.2020 tot 30.09.2021. Cofinanciering is geen vereiste.
Bijgevoegd vindt u het projectvoorstel.
Projecten kunnen ingediend worden tot en met 15.09.2019.

Het schepencollege verklaart zich akkoord om de projectaanvraag ‘Samen gezond ouder worden’
in te dienen in kader van de projectoproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’
van VVSG.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sofie Vermeir –
hoofdmaatschappelijk assistente OCMW.

Schepen Goedele De Cock verlaat de vergadering te 15.34 uur.

36.

Proefproject Laurierstraat.

Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat het proefproject
aan de schoolomgeving in de Opwijksestraat en in de Laurierstraat positief werd
geëvalueerd.
Het schepencollege beslist om deze opstelling definitief aan te houden.
Aan Sarah Van Wichelen wordt gevraagd om hiervoor een definitief verkeersreglement op te
maken en de directie en de ouders van de gemeenteschool hiervan in kennis te stellen.
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De zitting wordt gesloten om 15.55 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 2 september 2019 te 13.30 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
De Algemeen directeur
De Burgemeester

Luc Vermeir

Raf De Wolf
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