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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 02 SEPTEMBER 2019.
Aanwezig:

Raf De Wolf: Burgemeester;
Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Mike Torck, Goedele De Cock:
Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Maria Van Keer: Schepen
De zitting wordt geopend om 14.15 uur.

AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 19.08.2019 en d.d. 26.08.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 19.08.2019 en d.d. 26.08.2019
worden goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

Belgische Kamer der Verhuizers. Praktische problemen.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 14 augustus 2019 van de Belgische Kamer der
Verhuizers (BKV), Huis van de Verhuis, Stroobantsstraat 48A te 1140 Evere inzake de
problemen die hun leden ondervinden:
 De invoering van circulatieplannen, het opleggen van toegangsuren en de lageemissie-zones.
 De aanleg van straten en pleinen of de plaatsing van openbare voorzieningen zoals
banken, bushokjes of paaltjes, beplantingen, enz… waardoor het niet meer mogelijk
is met een verhuislift tot aan een gebouw te rijden.
 Versmalling van straten, de verhoging van voetpaden en de aanleg van fietspaden,
waardoor het niet meer mogelijk is een verhuislift te plaatsen of met verhuiswagens
tot aan een gebouw te rijden of simpelweg te parkeren.
 De toekenning van bouwvergunningen waarbij op architecturaal vlak of met
betrekking tot de inplanting van het gebouw, geen rekening wordt gehouden met het
feit dat meubels, frigo’s, wasmachines, piano’s, brandkasten en andere grote
verhuisgoederen in of uit het gebouw moeten geraken.
 Als laatste punt vragen wij uw aandacht voor de procedures die sommige steden en
gemeenten toepassen bij het indienen van een aanvraag voor een
parkeervergunning.
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3.

Pastorij Wieze - Uitbetaling onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 20.08.2019 van het Agentschap Onroerend
Erfgoed te Brussel waarin zij meedelen dat de gemeente een premie van 13.280 euro krijgt
als onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan voor de pastorij te Wieze.

4.

TMVW. Investerings- en algemene werkingstoelage van de S-divisie.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 26 augustus 2019 van Farys Stropstraat 1 te
9000 Gent.

5.

Kennisgeving organisatie van een bingoavond door Kenny De Wispelaere.

Kennis wordt genomen van de vraag d.d. 21.08.2019 van Kenny De Wispelaere, tot het
inrichten van een super-bingo op 4 april 2020 in de Vrije Basisschool Lebbeke,
Brusselsesteenweg 43. Deze bingo wordt georganiseerd om zijn medische kosten te dekken.
Artikel 3.3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers stelt dat een bingo avond geen
kansspel in de zin van deze wet is. “Kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de
kansspelinrichtingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door
kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder
soortgelijke omstandigheden, alsook spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar
worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere
gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of liefdadig doel of een
vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel, en
die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel
voordeel van geringe waarde kunnen opleveren.
Bijgevolg is het niet nodig om een toelating te vragen voor het organiseren van deze
activiteit zolang aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.

Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.

6.

Kennisgeving accountvergadering TMVW d.d. 23.08.2019.
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Bijgevoegd het verslag van de accountvergadering van TMVW/Farys d.d. 23.08.2019, alsook
het Meerjaren Investerings Plan (MIP), ter kennisgeving.

Interne agendapunten
15.

Poetsen van ramen en zonnepanelen van diverse gebouwen van de gemeente, ocmw
en AGB. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

Het college
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en
inzonderheid artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde
aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die
bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat Gemeente Lebbeke optreedt als aankoopcentrale voor AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF en Ocmw Lebbeke bij de gunning van de opdracht;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Poetsen van ramen en zonnepanelen van
diverse gebouwen van de gemeente, ocmw en AGB” een bestek met nr. 2019042 werd
opgesteld door Ac - bureel Neleke;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 46.260,00 excl. btw of
€ 55.974,60 incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2019 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze
opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de
uitnodigingen tot offerte op 3 september 2019 te verzenden;
Overwegende dat 30 september 2019 wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2020, 2021 en 2022;

Besluit
Artikel 1 – De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
opdracht “Poetsen van ramen en zonnepanelen van diverse gebouwen van de gemeente,
ocmw en AGB” wordt opgestart.
Artikel 2 – Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Lendert Keppens, Koning Albert I-straat 113 te 9280 Lebbeke;
- Luc Uyttersprot, Baardegemsestraat 37 te 9280 Lebbeke;
- Cooreman-Verbeiren VOF, Dries 21 te 9280 Lebbeke;
- VoldersCleaning, Brandstraat 66/B te 9255 Buggenhout;
- Sjik, Luitentuitstraat 42 te 9112 Sinaai;
- Wolf Cleaning, Rozendreef 194 te 9300 Aalst;
- Yvan Heuvinck, Fonteintje 13 te 9280 Lebbeke.
Artikel 3 – De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 september 2019.
Artikel 4 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2020, 2021 en 2022.
Artikel 5 – Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de betrokken
diensten.

17.

Strategische nota - meerjarenplan 2020-2025.

Bericht van Jeroen Bosman, financieel directeur, d.d. 20.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Procedure voor de vaststelling van het meerjarenplan.
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De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van het
meerjarenplan uit. De algemeen directeur en de financieel directeur stellen het op in overleg
met het managementteam. Het ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien
dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad bezorgd.
De gemeenten en de OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor
maatschappelijk welzijn moet eerst het eigen deel van het meerjarenplan vaststellen.
Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan
definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente
de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn
maakt. Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:
 de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast;
 de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast;
 de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk
welzijn heeft vastgesteld.
Het meerjarenplan van de autonome gemeentebedrijven moet, nadat het is vastgesteld
door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van het
moederbestuur. Om de definitieve cijfers voor de autonome bedrijven correct te kunnen
opnemen in het meerjarenplan van het moederbestuur, is het aangewezen dat de
vaststelling en/of goedkeuring van het meerjarenplan van het autonome bedrijf plaatsvindt
vóór de vaststelling van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW.
Het geïntegreerde meerjarenplan is gepland voor de gemeenteraad van 27 november.
Hierbij alvast de strategische nota op basis van de ontvangen info van de diensten.

Het schepencollege beslist het volgende:
De eventuele opmerkingen op deze ontwerpnota zullen volgende week worden overgemaakt.

18.

Dag van de Jeugdbeweging.

Dit agendapunt wordt toegelicht door schepen Goedele Uyttersprot.

Het schepencollege neemt kennis van de vraag van de jeugdraad om de fuif op de Dag van de
Jeugdbeweging in de binnentuin van het gemeentehuis te houden.
Het schepencollege beslist dat wel activiteiten die kaderen in de Dag van de Jeugdbeweging in de
binnentuin mogen worden gehouden maar niet de fuif. Er kan eventueel ook gebruik worden
gemaakt van de parking van het administratief centrum waardoor de fuif in het JOC dan beter
aansluit op de activiteiten.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sara Joris - jeugdconsulente.
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19.

Organiseren Grabbelpasactiviteiten kerstgrabbel.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven van Amber Lambrecht, jeugddienst.
Tijdens de kerstvakantie 2019 willen we opnieuw grabbelpasactiviteiten aanbieden aan de
jeugd. We willen hiermee verschillende doelgroepen bereiken.
Daarom stellen we onderstaand programma voor:
1. Organisatie
 Organiseren van grabbelpasactiviteiten tijdens de kerstvakantie;
 De aanstelling van monitoren (aantal per activiteit hangt af van het aantal
inschrijvingen);
 Het gebruik van de schoolbus op volgende data: 30.12.2019
 Het voorzien van een buschauffeur op 30.12.2019;
 Een provisie van 150 euro voor de aankoop van knutselmateriaal;
 Het gebruik van de bankkaart voor de activiteit naar “Pretland”;
De terugkerende structuur die we ingelast hebben sinds de zomervakantie, kunnen we in
deze vakantie echter niet laten terugkeren. De feestdagen vallen midden in de week.
Voorstel programmatie kerstvakantie:
Maandag, 23.12.2018: Knutselen
Waar? JOC
Uur? 09u – 12u
Kostprijs? € 5,00 / VTP € 2,50
Voor wie? 3 – 6 jaar
Vrijdag, 27.12.2018: Workshop Dramalama
Waar? JOC
Uur? 09u – 12u
Kostprijs? € 12,00 / VTP € 6,00
Voor wie? 6 – 12 jaar
Prijs workshop? € 187,20 (begeleiding, materiaal en vervoer inbegrepen)
Maandag, 30.12.2018: Pretland
Waar? Sint-Niklaas
Uur? 09u – 16u
Kostprijs? € 8,00 / VTP € 4,00
Voor wie? 3 – 6 jaar
Vrijdag, 03.01.2020: Workshop Drones
Waar? Sporthal Lebbeke
Uur? 09u – 12u
Kostprijs voor de kinderen? € 15,00 / VTP € 7,50
Voor wie? 8 – 16 jaar
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Prijs workshop? Zij vragen € 15,00 per kind. En rekenen ook deze prijs aan per kind.
We hoeven bij deze workshop dus geen totaalprijs te betalen.
2. Inschrijvingen
De inschrijvingen gaan van start op dinsdag 1 oktober om 18.00u in de webwinkel op
www.lebbeke.be. We werken met een maximum van 30 kinderen per activiteit. Bij de
workshops wordt er rekening gehouden met de limiet die de lesgever opgeeft.
3. Publiciteit
 Opmaak flyer door de jeugddienst;
 Drukken van flyers bij flyer.be;
 Het kenbaar maken via de website, facebook, Kramiek en de pers;
 Het verspreiden van de brochures in alle Lebbeekse scholen en op alle
gemeentelijke diensten;
Raming kostprijs flyers:
Aantal flyers
2.000

Prijs
€ 81,05

Voorstel van beslissing
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met
- Het organiseren van bovenstaande activiteiten;
- het aanvragen van de nodige monitoren;
- het gebruik van de schoolbus;
- het voorzien van een buschauffeur;
- het kenbaar maken van deze programmatie;
- verspreiden van de brochure via de scholen;
- een provisie van 150 euro.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Amber Lambrecht - jeugdwerker, aan Jeroen
Bosman - financieel directeur, aan Marianne Reijnders - directeur gemeenteschool, aan Ann
Seymoens - communicatieambtenaar, en aan Jan Verhulst - werkleider technische dienst.

20.

Voorstel nieuwe straatnaam (zijstraat Kerkhofstraat) door Heemkring Wieze.

Bericht van Yoko Van Praet, diensthoofd cultuurdienst, d.d. 26.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Op de zitting van 03.06.2019 besliste het schepencollege dat de voorgestelde namen voor de
zijstraat van de Kerkhofstraat in Wieze niet in aanmerking kwamen. Aan de Heemkring
Wieze werd gevraagd om een straatnaam voor te stellen die niet is gebaseerd op
toponiemen.
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Volgende drie voorstellen werden daaropvolgend geformuleerd:

1. (Het / ‘t) Wiesken
“Wiesken” verwijst naar een van de bekendste bieren van de gewezen Brouwerij Wagon.
De bouwerijgebouwen paalden aan de Nieuwstraat. Op de hoek van de Nieuwstraat en de
Kerkhofstraat staat nog steeds de oude brouwerswoning. Op de zijgevel (in de
Kerkhofstraat) van deze gebouwen is enkel jaren geleden een foto van de brouwerij
aangebracht. De plaats waar de nieuwe straat komt te liggen, behoort tot het eigendom van
de familie Wagon, welke zich uitstrekte langs de Kerkhofstraat, van de Nieuwstraat tot aan
de Bovenhoek.

Bieretiketten van “Wiesken”
De verwijzing naar een biersoort is tevens een referentie naar de gewezen brouwnijverheid
in Wieze. Bovendien zit in de naamkeuze “Wiesken” eveneens een indirecte verwijzing naar
de naam van het bierdorp dat Wieze was.

2. Hellesstraat
“Helles” verwijst naar een ander bekend bier van de Brouwerij Wagon.
‘Helles” was een biersoort met strogele en goudgele kleur en heeft een licht bittere tot
lichtzoete smaak. “Helles” werd ook door andere brouwerijen gebrouwen en is niet uniek
voor de Brouwerij Wagon, daar waar de naam “Wiesken” wel typisch voor de brouwerij was.
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Reclamebord van de Brouwerij Wagon met vermelding van het “Helles” bier.

bieretiketten van het “Helles” bier

3. Salvatorstraat
De derde suggestie “Salvatorstraat” verwijst enerzijds naar de patroon van de parochie,
maar tevens naar de Sint-Salvatorkapel (in de volksmond beter gekend als de Molenkapel)
die zich op het einde van de Kerkhofstraat bevind.
De kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl werd vermoedelijk opgericht in 1653. In 1976
werd de kapel beschermd als monument. In 1983-84 werd ze gerestaureerd door Paul
Backaert.
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Het schepencollege kiest voor de naam Salvatorstraat. Een afschrift van dit besluit wordt voor
verder gevolg en ter agendering op de gemeenteraad overgemaakt aan Stefan Ravijts - landmeter
- GIS-coördinator, en aan de cultuurdienst.

21.

Goedkeuring organisatie rommelmarkt op zaterdag 5 oktober 2019 in Heizijde tussen
8 uur tot 18 uur.

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

22.

Bibliotheek. Opschonen gegevens oud bibliotheeksysteem (EBS) en verleggen
boetevrije periode.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 28.08.2019.
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Omschrijving en motivatie
Voor de implementatie naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise in kader van het
eengemaakt bibliotheeksysteem, werd door Cultuurconnect de opdracht gegeven om leners
die vijf jaar niet in de bibliotheek gekomen zijn te schrappen uit het bestand en dit om
zoveel mogelijk ballast in het nieuwe systeem te vermijden. Als de leners zich opnieuw
aanmelden in de bibliotheek kunnen ze zich gratis inschrijven. Voor leners zonder
openstaande bedragen of uitleningen is dit intussen gebeurd.
Het zou interessant zijn om dit net zoals Dendermonde ook te doen voor leners die vijf jaar
niet gekomen zijn maar nog wel uitleningen of bedragen openstaan hebben. Daarvoor zijn
enkele argumenten:
 Soms signaleren leners ons dat boeken in de catalogus bv. uitgeleend zijn tot een
bepaalde (al lang vervlogen) datum. We verwachten deze boeken (zelfs na het
versturen van de nodige boetebrieven en aanmaningen) niet meer terug, maar
zolang dit niet geschrapt is, blijven ze in de catalogus staan.
 De overgang naar het nieuwe programma Wise brengt met zich mee dat
openstaande bedragen meegenomen worden, maar de omschrijving in het nieuwe
systeem geeft geen details meer weer over de boete en omschrijft het als “leengeld
oude systeem” en dat zegt weinig als je de mensen moet uitleggen waar dat bedrag
vandaan komt. Als leners momenteel een bedrag hebben openstaan kunnen
medewerkers aan de balie erop wijzen waar dit vandaan komt en velen betalen dit
dan ook. Bij ‘boete oude systeem’ zullen er meer discussies ontstaan waarbij
medewerkers weinig extra info vinden, zeker voor boetes van langer dan 5 jaar.
 Bij een verhuis is opruimen vooraf een efficiënte voorbereiding. Ook bij de
omschakeling naar een nieuw systeem (en de verhuis van de gegevens) is beginnen
met een propere lei handig.
In het kader hiervan zouden we ook de al eerder goedgekeurde boetevrijeperiode
(schepencollege 15 juli 2019) verleggen naar een periode voor de sluiting i.p.v. de twee
weken na de opening, dus eventueel van 11 (na jaarmarkt) tot 25 september i.p.v. 11 tot 31
oktober. Misschien zijn er dan nog wel materialen die in die periode teruggebracht worden.

Het schepencollege gaat er niet mee akkoord om de leners met openstaande bedragen of
uitleningen die al vijf jaar niet meer gekomen zijn te schrappen (ook hun boetes en uitleningen).
Het schepencollege gaat akkoord om de boetevrije periode te verleggen naar 11 tot 25 september.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan An Heirbaut - bibliothecaris,
aan Nicole Saerens - bibliotheekmedewerker, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

23.

Evaluatie peuterfeest 2018.

Bericht van Hanne Callewaert, bibliotheekmedewerker, d.d. 28.08.2019.
Omschrijving en motivatie
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1. Omschrijving:
Vanuit de samenwerking tussen De Leesdijk en het regionaal welzijnsoverleg Dendermonde
rond opvoedingsactiviteiten groeide in het voorjaar van 2016 het idee om een peuterfeest
voor 2-jarigen te organiseren, dit in het kader van het project "Boekstart" .
Sedert 2016 wordt dit peuterfeest dus jaarlijks georganiseerd. Aanvankelijk was dit een
kleinschalig initiatief met de bibliotheek, Kind en Gezin en ’t Kwakkeltje als partners.
Later werd dit uitgebreid en werden de vrijetijdsdiensten (cultuur, sport, jeugd) mee
ingeschakeld.
Met het peuterfeest wordt boekstart én de activiteiten van de verschillende gemeentelijke
vrijetijdsdiensten nog eens extra in de kijker gezet.
2. Motivatie:
2A. Vooreerst een niet-cijfermatig maar heel belangrijk argument voor het organiseren van
het peuterfeest:
Voor alle leeftijdsgroepen is er een mooi aanbod van gevarieerde activiteiten binnen de
verschillende vrijetijdsdiensten.
Voor deze jongste doelgroep is er weinig aanbod en vaak wordt dan ook de vraag gehoord
vanuit de oudergroep, naar aangepaste activiteiten voor hun peuters en kleuters.
Via het peuterfeest willen we ook deze doelgroep iets aanbieden dat aangepast is aan de
leeftijd. En zo kunnen we ook de ouders en hun peuters reeds van jongs af kennis laten
maken met de activiteiten die voorhanden zijn in onze gemeente.
2B. Enkele cijfers:
In 2018 zijn er 50 affiches en 300 flyers verspreid (persoonlijke uitnodiging via post).
Er waren 26 peuters ingeschreven. Die kwamen naar het feest met
ouders/grootouders/broertjes-zusjes. In totaal hadden we 74 genodigden.
2C. Kostenplaatje:
Drukwerk:
€ 276,41
Workshops Sarakasi € 165
Verteltheater
€ 689
Drank en eten
€ 164,8
De overige activiteiten werden door de diensten zelf georganiseerd en brachten geen
onkosten met zich mee.
Enkele aandachtspunten die we willen meenemen naar volgend jaar:
- Het aanmaken van een facebookevenement en een persbericht verspreiden om het
peuterfeest extra in de aandacht te brengen
- Doelgericht ook affiches en flyers verspreiden in de crèches.
- Alle diensten krijgen in De Biekorf een strategische plaats; alle ouders en peuters
passeren sowieso (via het doorschuifsysteem) de verschillende diensten waar een
gericht infomoment voor de ouders en een aangepaste activiteit voor de peuters
voorzien wordt.
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Na het ontbijtbuffet en de lunch wordt er dit jaar gekozen voor een hapjesbuffet. Dit
werkt zowel kosten- als tijdbesparend.

Conclusie:
Algemeen waren de deelnemers enthousiast en de reacties van de ouders positief. Het was
ook een dankbaar en leuk thema (circus) met veel mogelijkheden en een vrolijke sfeer. En
het is een mooi en uniek aanbod vanuit de vrijetijdsdiensten voor de jongste doelgroep.

Het schepencollege neemt kennis van de evaluatie van het peuterfeest 2018.
Het peuterfeest zoals voorgesteld aan het schepencollege op 19 augustus 2019 mag doorgaan.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Hanne Callewaert - bibliotheekmedewerker,
en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

26.

Farys-sportcentrum. Plaatsen hamburgerkraam door FC Lebbeke.

Het schepencollege beslist dat dit hamburgerkraam enkel met de toelating van de gemeente/Farys
een standplaats kan innemen op deze locatie en dit mits betaling van de geldende retributie.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris.

27.

Farys-sportcentrum. Principiële goedkeuring werken. Vastleggen budgetten.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 23.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Tijdens de accountmeeting tussen Farys en het gemeentebestuur d.d. 23.08.19 werd
gevraagd om voor volgende werken principiële goedkeuring te geven en de budgetten vast
te leggen:
1. Relighting atletiekpiste
Er werd begin dit jaar beslist om dit dossier apart te behandelen en uit het
masterplan 2020 te trekken. Raming kostprijs: € 120.000 + € 4.000
projectbegeleiding. Deze gelden zijn voorzien in het MIP van Farys voor 2020.
2. Vernieuwen aanloopstrook speerwerpen
Dit werd ook reeds goedgekeurd door het college (n.a.v. controle door de VAL).
Raming kostprijs is hiervoor € 24.000. Werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.
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Het schepencollege gaat akkoord met deze werken en met het vastleggen van de budgetten door
Farys.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

28.

Vrijetijdsdiensten. Organisatie nieuwe reeks G-dans.

Bericht van Wendy Cooreman, sportdienst, d.d. 23.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de organisatie van een eerste reeks G-dans in het voorjaar van 2019 waarbij de
reacties enorm positief waren verzoeken wij u tot het organiseren van een nieuwe reeks Gdans in het najaar van 2019.
Gelet op het feit dat we dit op dezelfde manier als de eerste G-dansreeks wensen te
organiseren:










10-delige lessenreeks op zaterdag tussen 10 uur en 11 uur met als startdatum
05.10.2019 en als einddatum 14.12.2019 (er zal 1 reserveles voorzien worden op
21.12.2019)
Locatie: congreszaal Biekorf
Kostprijs: € 30,00 voor 10 lessen
Inschrijven via de gemeentelijke webwinkel vanaf 01.09.2019
Leeftijd: 6 tot 16 jaar
Maximum aantal deelnemers: 16
Lesgeefster: Jill De Hauwere – aan te stellen via Sportwerk Vlaanderen – Kostprijs
€ 38,30/les. Extra aanstellen van een vrijwilliger die Jill kan helpen wanneer er kindjes
tussendoor naar het toilet moeten en dergelijke. Deze vrijwilliger zal hiervoor een
vrijwilligersvergoeding van € 17,00 /les krijgen. Deze zal aanwezig moeten zijn tussen
09u30 en 11u30 om de kinderen ook mee te helpen opvangen.
Voorzien van een provisie van € 150,00 voor de aankoop van klein materiaal zoals
gekleurde stippen waarop en waarrond de kinderen kunnen dansen of gekleurde
sjaaltjes waarmee ze tijdens het dansen moeten zwaaien en dergelijke.

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van een nieuwe reeks G-dans zoals hierboven
beschreven.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de sportdienst, aan de
jeugddienst, aan de academie, aan de cultuurdienst, en aan de financieel directeur.

30.

Farys-sportcentrum. Organisatie Halloweenzwemmen.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 27.08.2019.
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Omschrijving en motivatie
Graag hadden we dit jaar opnieuw het Halloweenzwemmen ingericht. Dit jaar wensen we dit
3 weken in oktober te doen met als “hoogdag” donderdag 31 oktober 2019.
In samenspraak met zwembad coördinator Evy en de redders doen we hierbij volgend
voorstel:
 Aankleden van zwembad in Halloweensfeer (vanaf periode week 41)
 Voorzien van vers gemaakte pompoensoep en cupcakes op donderdag 31.10.
Graag goedkeuring van volgende budgetten ten laste van Farys:
 Aankoop materialen voor versiering zwembad en inkom: € 300
 Huur sfeerverlichting ST audio: € 300
Graag goedkeuring van volgend budget ten laste van gemeente (AP58 – A145):
 Aankoop materiaal voor pompoensoep: € 100

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van het Halloweenzwemmen, en met de
voorgestelde budgetten.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

31.

Bezwaar tegen parkeerboete nr. 15.122. Advies.

Het schepencollege gaat akkoord met het verslag van Jan Locus, de boete werd rechtmatig
uitgeschreven.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de financiële dienst, en aan de
gemeenschapswachten.

32.

Plaatsen glasvezelkabel in gebouw lokale politie.

Bericht van Luc Vermeir, algemeen directeur, d.d. 28 augustus 2019.
Omschrijving en motivatie
Op 28 augustus 2019 ontving ik volgend mailbericht van korpschef a.i. Kurt Van der Straeten:
‘Als bijlage het overmaken van een rapport/bestek voor het binnen trekken van een
glasvezelkabel in het politiebouw en dit dienstig voor het politienetwerk.
Ik maakte de informatie over aan het diensthoofd grondgebiedzaken aangezien er sprake is
van de toestemming van de eigenaar van het gebouw (hier dus gemeentebestuur Lebbeke
die de verhuurder is aan de politiezone).
Het diensthoofd gaf aan om dit rapport/bestek ter kennis te brengen aan het
schepencollege.
Om deze reden maak ik u de desbetreffende informatie in bijlage over.
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De vooropgestelde werken zijn met onze diensten besproken. Wij hebben geen
opmerkingen. ‘
Concreet wordt dus de toestemming gevraagd van het college van burgemeester en
schepenen om de glasvezelkabel binnen te mogen trekken in hun gebouw.

Het schepencollege geeft toestemming voor het binnen trekken van een glasvezelkabel in het
politiebouw van de politiezone Buggenhout – Lebbeke.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan korpschef a.i. Kurt Van der Straeten, en aan
Sven De Ridder - diensthoofd grondgebiedzaken.

33.

Herinrichten strook naast Leo Duboisstraat 45 (Aldi), langs Flor Hofmanslaan.

Bericht van Sarah Van Wichelen, mobiliteitsdienst, d.d. 09.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Vrijwel dagelijks wordt er geparkeerd door een vrachtwagen op de strook langs Leo
Duboisstraat 45 (naast Aldi) aan de Flor Hofmanslaan.

De politie treedt hier momenteel niet op aangezien de Flor Hofmanslaan buiten de
bebouwde kom ligt en hier dus geparkeerd mag worden op de verhoogde berm (dit blijft ook
zo in de nieuwe regeling van de snelheidszones). Het grote probleem is vooral dat er
momenteel een vast aanplakbord in de weg staat en andere reclame wordt toegelaten op de
strook. Hierdoor kan de politie dit niet zien als een weg voor voetgangers, waardoor ze een
Schepencollege notulen 02 september 2019

2440
andere reden hebben om de geparkeerde vrachtwagens niet te beboeten. Mochten er
namelijk geen vaste obstakels zijn dan kan dit beschouwd kunnen worden als
voetgangerszone, en zouden de geparkeerde voertuigen 1,5m doorgang moeten vrijlaten.
Landmeter Stefan Ravijts geeft aan dat de strook de oude weg Solleveld is die van de Leo
Duboisstraat naar de Mot liep. M.a.w. het is een buurtweg binnen de rooilijn van de Flor
Hofmanslaan. Deze strook zou best hersteld worden als trage weg.
Zoals je ook op de foto’s kan zien zijn er een aantal deksels in de strook aanwezig (gas,
water,…), waarvoor het niet optimaal is om met een 10-tonner op te rijden en te parkeren.
Ook wordt door het parkeren het zicht belemmerd op de aanwezige signalisatie.

Voorstel mobiliteitsdienst
Het verwijderen van het vaste aanplakbord, waardoor er nog 24 aanplakborden + totems
met smalle aankondigingsborden aanwezig zijn in de gemeente. Ook mag er geen tijdelijke
reclame meer worden toegelaten in de zone. Dit kan duidelijk gemaakt worden door dit te
vermelden wanneer ze toestemming krijgen van de gemeente (artikel 1.14.8
politiereglement), en indien ze hier niet van op de hoogte zijn (en dus waarschijnlijk ook
geen toestemming hebben) deze te verwijderen.
Visueel wordt de strook ook best heringericht om parkeren op de strook onmogelijk te
maken. Dit kan door een afscheiding te maken tussen het fietspad en de strook door bv. een
haag te plaatsen zoals aan de overzijde aan de parking aan het Kasteel van Lebbeke werd
gedaan. De ploegbaas groen, Tim De Valck, geeft aan dat dit mogelijk is. Waar er deksels
aanwezig zijn, of om de zoveel meter, kan de haag onderbroken worden indien nodig.
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Ter hoogte van de voorzijde van Aldi staat er op de strook nog een totem met
signalisatieborden. Deze kan op één paal geplaatst worden (langs de rechterzijde, aan
gebouw), of verplaatst worden meer richting rotonde (einde strook).

Het schepencollege gaat ermee akkoord om deze strook herin te richten om parkeren op de strook
onmogelijk te maken.
Het college wenst geen haag op deze plaats maar de inrichting mag door Tim De Valck worden
uitgewerkt.
Het aanplakbord mag worden verwijderd.
De signalisatieborden dienen op deze plaats te blijven.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Van Wichelen – mobiliteitsdienst, aan
Stefan Ravijts – landmeter, aan Tim De Valck – ploegbaas technische dienst, aan Roger Van Der
Jeught – gemachtigd toezichter – Vaststeller, en aan Jeroen Bosman – financieel directeur.

34.

Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt Heizijde 05.10.2019.

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;
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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;
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 5 oktober 2019 wordt een rommelmarkt georganiseerd in het
centrum van Heizijde.
Artikel 2 – Op zaterdag 05.10.2019 worden volgende straten afgesloten van 6u tot 19u voor
rommelmarkt: Heizijdestraat volledig, Klakbaan volledig, Heidepark deels tot waar de markt
komt (het overige stuk (via de Langestraat) is nog voor plaatselijke verkeer bereikbaar) en
Lindekensstraat tussen P.F. De Naeyerstraat en Hulststraat (Hulststraat inbegrepen).
Het kruispunt P.F. De Naeyerstraat – Potaardestraat moet vrij blijven, en is open voor
plaatselijk verkeer.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datums worden volgende parkeerverboden
ingevoerd met bijhorende signalisatie.
Plaats
In de Heizijdestraat volledig (bestaande
parkeerborden afdekken!)
- In de Klakbaan volledig
- In het Heidepark: volledige doorgang
tussen Langestraat en Klakbaan
(eventueel met zoneborden zodat
volledig het Heidepark wordt afgesloten,
tot duidelijk wordt hoe ver de markt
komt)
- In de Lindekensstraat tussen de
Hulststraat en de Potaardestraat
(bestaande P-borden afdekken)
-Hulststraat
In de P.F. De Naeyerstraat vanaf het
kruispunt met de Heizijdestraat tot
huisnummer 34. Extra veel borden
plaatsen: E3 stilstaan en parkeerverbod
In de Langestraat tussen Heizijdestraat en
Klakbaan volledig langs één zijde

Signalisatie
E1 met onderbord ‘van zaterdag 05.10.2019 van 5u
tot 19u’
E1 met onderbord ‘zaterdag 05.10.2019 van 5u tot
19u’

E3 met onderbord ‘zaterdag 05.10.2019 van 5u tot
19u’

E3 met onderbord ‘van zaterdag 05.10.2019 van 5u
tot 19u’
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Artikel 4 – Tijdens de in artikel 1 vermelde data worden volgende maatregelen uitgevoerd
door het plaatsen van volgende signalisatie.
Plaats
In Heizijdestraat – Langestraat
In Heizijdestraat - P.F. De Naeyerstraat
In Heidepark – Langestraat

In Heidepark t.h.v. voetbalveld
In Klakbaan aan kruispunt met Heidepark
- einde rommelmarkt
In Lindekensstraat – P.F. De Naeyerstraat
In Lindekensstraat – Hulststraat
In Lindekensstraat – Klein
Antwerpenstraat
In P.F. De Naeyerstraat –
IJzerenwegstraat
In Potaardestraat – (rotonde) –
Opstalstraat
Op de kruispunten Langestraat-Hogeweg
+ Hogeweg-Fabrieksstraat +
Fabrieksstraat-Klein-Antwerpenstraat

35.

Signalisatie
2 nadars met C3 + O.R. + verlichting
2 nadar met C3 + O.L. + verlichting
2 keer C3 + F45 + onderbord
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ op paal
+ nadar met C3 (afhankelijk van hoever
de markt komt kan er plaatselijk verkeer
worden voorzien)
2 nadars met C3
2 nadars met C3 + verlichting
2 nadar met C3 + O.R.
2 nadar met C3
2 keer C3 + plaatselijk verkeer op paal +
F45 + OL
C3 + onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’ op paal
C3 + onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’ op paal
Omleidingspijlen L en R op de
kruispunten

Aanvullend verkeersreglement aanpassen schoolomgeving Opwijksestraat Laurierstraat (tussen Korte Varentstraat - Poststraat).

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;
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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 gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat er in de Opwijksestraat, tussen de Hemelstraat en de Korte Varentstraat,
een lagere school aanwezig is met twee vestigingen in de straat;
Gelet op het tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd door het schepencollege
d.d. 26.07.2018: “proefproject: aanpassen schoolomgeving Opwijksestraat-Laurierstraat
(Korte Varentstraat – Poststraat)”;
Gelet op het tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd door het schepencollege
d.d. 15.11.2018: “proefproject: aanpassen schoolomgeving Opwijksestraat - Laurierstraat
(Korte Varentstraat - Poststraat) na tussentijdse evaluatie”;
Gelet op het tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd door het schepencollege
d.d. 29.04.2019: “proefproject: aanpassen schoolomgeving Opwijksestraat - Laurierstraat
(Korte Varentstraat - Poststraat) na 2de tussentijdse evaluatie”;
Gelet dat er een definitieve situatie wordt ingevoerd na een evaluatie door het
schepencollege tijdens de zitting d.d. 26.08.2019;
Besluit
Artikel 1 – Er wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd voor het gemotoriseerd verkeer in de
Opwijksestraat (tussen de Korte Varentstraat en de Hemelstraat) met toegang tot dit deel
van de Opwijksestraat komende uit de Korte Varentstraat – Opwijksestraat, en er wordt
dubbelrichtingsverkeer ingevoerd voor het gemotoriseerd verkeer in de Laurierstraat (tussen
de Poststraat – Hemelstraat).
Artikel 2 – De in artikel 1 vermelde maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van
volgende tijdelijke signalisatie:
Plaats

Signalisatie
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Opwijksestraat 44
Kruispunt Hemelstraat – Opwijksestraat –
Laurierstraat ( komende vanuit Laurierstraat)

F19 + M5
C1 + M5 + D1f + M5

Artikel 3 – Er wordt een parkeerverbod ingevoerd t.h.v. de Hemelstraat 10 over een lengte
van 5m, startend aan de verhoogde inrichting.
Dit parkeerverbod wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van de nodige signalisatie.
Artikel 4 – Er worden t.h.v. Laurierstraat 32 twee parkeerplaatsen ingericht voor
kortparkeren (30 min.).
Deze maatregel wordt uitgevoerd door aan het begin van het parkeervak volgende
verkeersborden te plaatsen: E9a+pictogram parkeerschijf + onderbord “max. 30 min.” +
onderbord Xc “10m”.
Artikel 5 – Er wordt t.h.v. Laurierstraat 26-30 een parkeerverbod ingevoerd over de lengte
van 18m, dit om een uitwijkmogelijkheid te creëren voor het dubbelrichtingsverkeer.
Dit parkeerverbod wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van de tijdelijke
verkeersborden E1+Xa t.h.v. nr. 13 en E1+Xb t.h.v. nr. 1A.
Artikel 6 – Parkeren tussen het kruispunt Opwijksestraat – Hemelstraat en t.h.v.
Opwijksestraat 22 (verkeersdrempel) wordt enkel toegelaten langs de even huisnummers
(rechterzijde rijrichting).
Deze maatregel wordt aangeduid door het plaatsen van de verkeersborden E1+Xa t.h.v. nr.
13 en E1+Xb t.h.v. nr. 1A.
Artikel 7 – Op de parkeerstrook aan het kruispunt Hemelstraat-Brusselsesteenweg wordt
een fietsenrek geplaatst om het zicht te vrijwaren voor automobilisten die vanuit de
Hemelstraat de Brusselsesteenweg oprijden.

36.

Aanvraag mindervalidenplaats Hogebrug 47.

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst,
d.d. 28.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Van een bewoner uit Hogebrug 50 heeft de mobiliteitsdienst de vraag ontvangen voor het
aanbrengen van een mindervalidenplaats aan de overzijde van zijn woning, t.h.v. Hogebrug
47.
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T.h.v. nr. 47 is momenteel al een mindervalidenplaats aanwezig maar deze is meestal bezet
door een andere buurtbewoner, wat wordt aangegeven door de aanvrager en door controle
gemeenschapswachten (een week lang op verschillende tijdstippen gecontroleerd, 75%
ingenomen door buurtbewoner).

De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om een mindervalidenplaats te kunnen krijgen.
De vraag wordt dan ook gesteld om voor de aanwezige mindervalideplaats een extra
mindervalidenplaats aan te leggen.
Er werd al telefonisch contact opgenomen met de eigenares van “Lincy Kapsalon” en zij zegt
hier geen probleem mee te hebben, aangezien ze ruzie in de buurt liever voorkomt en haar
klanten zich kunnen parkeren voor haar garage.

Het schepencollege gaat er mee akkoord om een extra mindervalidenplaats aan te brengen ter
hoogte van Hogebrug 47.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sarah Van Wichelen mobiliteitsdienst, en aan Jan Verhulst - werkleider technische dienst.

37.

Nieuwbouw academie. Vorderingsstaat 19, 19 bis en 19 ter.

Bericht van Sven De Ridder, diensthoofd grondgebiedzaken, d.d. 26.08.2019 i.o.v. Tijdelijke
Vereniging Arcadis - Van Caelenberg.
Omschrijving en motivatie
Project:
Nieuwbouw academie
Stationsstraat 17, 9280 Lebbeke
Ontwerper: Tijdelijke Vereniging Arcadis-Van Caelenberg
Architect:
VAN CAELENBERG bvba, Sint-Annastraat 20, 9420 Erpe-Mere
Ingenieur:
ARCADIS BELGIUM nv, Gaston Crommenlaan 8/101, 9000 Gent
Aannemer: VMG-De Cock nv
Industriepark West 55, 9100 Sint-Niklaas
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Aannemer VMG – De Cock, Industriepark-West 55 te 9100 Sint-Niklaas heeft voor de werken
aan de academie, vorderingsstaten 19, 19 bis en 19 ter ingediend. Vorderingsstaat 19
bedraagt 76.862,62 euro inclusief btw, vorderingsstaat 19 bis bedraagt 30.415,04 euro
inclusief btw en vorderingsstaat 19 ter bedraagt 1.617,41 euro inclusief btw.
De tijdelijke vereniging Van Caelenberg – Arcadis heeft hierover de goedkeuring verleend op
17.08.2019, alsook Belfius op 19.08.2019.
In bijlage kan u de goedgekeurde vorderingsstaten samen met het proces-verbaal vinden;
deze werden opgeladen in Cobra.

Het schepencollege keurt vorderingsstaten 19, 19 bis en 19 ter voor de werken aan de academie
goed.
Afschrift van dit besluit wordt voor gevolg overgemaakt aan Sven De Ridder - diensthoofd
grondgebiedzaken, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

38.

Dag van de trage weg 2019.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 23.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Net als vorig jaar willen wij opnieuw een schattenjacht organiseren in kader van de Dag van
de trage weg, een zoektocht voor gezinnen (soort geocache). Deze actie gaat door op
zaterdag 19 oktober 2019 en zondag 20 oktober 2019.
We zouden voor deze actie samenwerken met het Staveshof en zo dit korte keten bedrijf
mee in de kijker zetten. In 2017 kregen zij de kans het fruitbedrijf van Léon Callebaut in de
Kloosterstraat te Wieze over te nemen. Na de overname zijn ze meteen gestart met de
omschakeling naar biologische landbouw. In de Kloosterstraat rechtover nr. 8 hebben ze een
hoevewinkel waar ze appelen, peren, appelsappen en vlees verkopen.
We hadden het idee om deze tocht in de Kloosterstraat te laten starten en aankomen en dit
op zaterdag tussen 9u en 12u en zondag tussen 14u en 17u. Praktisch houdt dit in dat de
startvlag in de boomgaard ergens wordt opgehangen samen met de eerste schatkist. Hierin
zit een plan en een raadsel. De gezinnen doen dan de volledige tocht en op het einde
kunnen ze een woord vormen. De gezinnen die het codewoord aan Staveshof kunnen
zeggen krijgen een appel en een sapje op kosten van de gemeente.
Hieronder vinden jullie de route terug.
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Voor deze actie is budget voorzien onder AR 6103501, BI 034000, A67.

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van een schattenjacht in kader van de Dag
van de trage weg op zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober 2019 en met het geven van een
stuk fruit en sapje aan de deelnemers in samenwerking met Staveshof, Kloosterstraat te Lebbeke.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat schepen Goedele De Cock de
vergadering.

39.

Samenstelling milieuraad.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 27.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Volgens artikel 4 van de statuten van de milieuraad gaat de oprichting van de raad als volgt
te werk:
§1. Voor de hersamenstelling van de milieuraad, dienen kandidaten een kandidatuur in voor

Schepencollege notulen 02 september 2019

2449
deelname aan de werking van de milieuraad. Dit gebeurt schriftelijk of per e-mail en gericht
aan het gemeentebestuur Lebbeke (ter attentie van het college van burgemeester en
schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, gemeentebestuur@lebbeke.be).
Volgende kandidaturen hebben wij voor de opgelegde deadline van 15 augustus mogen
ontvangen (zie ook kandidaturen in bijlage):
- 4 vertegenwoordigers van de verenigingen of organisaties waarvan de werking zich over de
gemeente uitstrekt en die in hun werking uitsluitend belangstelling vertonen voor de
leefmilieuproblematiek, met name milieu- en natuurverenigingen:
 De heer Josse De Vos (Natuurpunt) met de heer Dirk Tas als plaatsvervanger voor
Natuurpunt
 De heer Jef Brandt (Natuurpunt)
 De heer Roger Roggeman (Tuinhier Lebbeke Centrum) met mevrouw Carla
Renneboog als plaatsvervanger
 De heer Eddy Van Peteghem (Tuinhier Lebbeke Heilig Kruis)
- 2 vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en/of –organisaties:
 De heer Justin Van Der Jeught (Polder van de Beneden-Dender) met de heer Stefan
Bogman als plaatsvervanger
 De heer Luc Van Biesen (landbouwers)
- 2 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen en vormingsorganisaties.:
 De heer Marc Person (compostmeesters) met de heer Guido Meert als
plaatsvervanger
 De heer Ludo Pissens (Denderklokjes)
- 5 personen met enige deskundigheid inzake leefmilieu:
 De heer André Deckers
 De heer Dirk De Cock
 De heer Johan De Mol
 Mevrouw Myriam Dierickx
 De heer Dany Mertens
§2. De kandidaturen voor de hersamenstelling van de milieuraad worden door het college
van burgemeester en schepenen onderzocht op de relevantie voor de gemeente. Wanneer de
kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt de kandidatuur aanvaard door het
college van burgemeester en schepenen. Indien een kandidatuur niet wordt aanvaard, stelt
het college van burgemeester en schepenen de kandidaten in kennis via een gemotiveerde
beslissing.
…
§4. Alle kandidaten dienen te voldoen aan volgend profiel:
lid zijn van een vereniging, een professionele organisatie, een initiatief of deskundig
zijn in de materie van de milieuraad.
wonen in Lebbeke.
leden met stemrecht mogen geen politieke mandaat bekleden of voorgedragen
worden vanuit een politieke fractie.
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-

bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang.
bereid zijn tot engagement binnen de milieuraad zoals weergegeven in de
doelstellingen van de raad.

In deze kandidaatstelling tonen de kandidaten aan dat zij voldoen aan het opgegeven profiel.
Zij lichten eveneens hun deskundigheid en hun motivatie toe.
Momenteel hebben we 5 kandidaat deskundigen terwijl er volgens artikel 3 maar 2
deskundigen mogen zetelen. Het is aan het college van burgemeester en schepenen om een
keuze te maken gelet op de criteria van §4.

Het schepencollege gaat akkoord met volgende samenstelling:
- 4 vertegenwoordigers van de verenigingen of organisaties waarvan de werking zich over de
gemeente uitstrekt en die in hun werking uitsluitend belangstelling vertonen voor de
leefmilieuproblematiek, met name milieu- en natuurverenigingen:
•
De heer Josse De Vos (Natuurpunt) met de heer Dirk Tas als plaatsvervanger voor
Natuurpunt
•
De heer Jef Brandt (Natuurpunt)
•
De heer Roger Roggeman (Tuinhier Lebbeke Centrum) met mevrouw Carla Renneboog als
plaatsvervanger
•
De heer Eddy Van Peteghem (Tuinhier Lebbeke Heilig Kruis)
- 2 vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en/of –organisaties:
•
De heer Justin Van Der Jeught (Polder van de Beneden-Dender) met de heer Stefan
Bogman als plaatsvervanger
•
De heer Luc Van Biesen (landbouwers)
- 2 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen en vormingsorganisaties.:
•
De heer Marc Person (compostmeesters) met de heer Guido Meert als plaatsvervanger
•
De heer Ludo Pissens (Denderklokjes)
En stelt Johan De Mol en Myriam Dierickx aan als deskundigen inzake leefmilieu omwille van
volgende motivatie: beide maken geen deel uit van de verenigingen die reeds in de milieuraad
vertegenwoordigd zijn en tonen door hun ervaring en expertise een ruime kennis aan op het
domein van milieu en natuur.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar.

Schepen Goedele De Cock voegt zich opnieuw bij de vergadering.

43.

Principiële vraag: ontwikkeling KMO- en ambachtenzone Gursten Velt.
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de dienst
ruimtelijke ordening d.d. 23.08.2019 naar aanleiding van het aangepast ontwerp van Jeni
voor de KMO-zone Gursten Velt.
Omschrijving
Het laatste ontwerp ontvangen van ontwikkelaar Jeni voor de KMO-site Gursten Velt
voorziet drie conflictpunten ter hoogte van de Flor Hofmanslaan. De parallelweg
(uitvoegstrook) is opgenomen als voorwaarde in het geldend RUP Gursten Velt. Een
bijkomende vraag in de wedstrijdfase, was het voorzien van een rondpunt als mogelijke
optie.

Het advies van de gemeentelijke mobliteitsdienst stelt dat er te veel conflictpunten zijn ter
hoogte van de Flor Hofmanslaan en opteert om bijvoorbeeld paaltjes te zetten ter hoogte
van het mogelijke toekomstig rondpunt.
Omwille van de buurtweg ter hoogte van de site dient er een doorgang te zijn en kan men
deze op de locatie van het rondpunt niet schrappen. Het plaatsen van paaltjes is een
mogelijkheid.
Vraag aan college van burgemeester en schepenen
1. Wenst het college van burgemeester en schepenen één van de drie toegangswegen te
beperken en of te schappen ?
2. Zo ja welke locatie en/of opteert men om paaltjes te plaatsen?

Het schepencollege beslist om één van de drie toegangswegen te schrappen namelijk de
toegangsweg die het dichtst bij de watertoren ligt.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst stedenbouw.

Externe agendapunten
44.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (LM Plus).
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Kennis wordt genomen van de vraag van LM Plus van 26.08.2019, met name van Christoph
De Backer, 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.

45.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (bvba Vapore).

Kennis wordt genomen van de vraag van bvba Vapore, van 23.08.2019, 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.

46.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (ERA Vandercruyssen).

Kennis wordt genomen van de vraag van ERA Vercruyssen, van 21.08.2019, 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.

47.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (KBC).

Kennis wordt genomen van de vraag van KBC en Assurmoens, van 23.08.2019, 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.
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Toegevoegde agendapunten
48.

Ondersteuning actie "Helm op fluo top".

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst,
d.d. 30.08.2019.
Omschrijving en motivatie
Sinds 2014 organiseert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) jaarlijks de actie “Helm op
fluo top”. Met het project willen ze kinderen sensibiliseren om zich zichtbaar en veilig in het
verkeer te begeven door een fluohesje en een fietshelm te dragen. Vorig jaar heeft het
gemeentebestuur voor de 2de keer deze actie ondersteunt, waarop er veel positieve reactie
is gekomen van zowel de deelnemende leerlingen als de ouders. Er hebben vier Lebbeekse
scholen ondersteuning gekregen van de gemeente.
Periode
De actie gaat door tijden een periode wanneer het donker is bij het naar en van school gaan,
namelijk tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. De scholen dienen zich in te
schrijven voor 14 september.
Systeem beloningen
Wanneer de leerlingen in deze periode met een fluohesje en/of fietshelm naar het school
gaan krijgen ze een sticker op hun spaarkaart met 50 vakjes, en wanneer ze op bepaalde
vakjes komen krijgen ze die prijs (zoals bv. gratis naar de Zoo van Antwerpen of
Planckendael). De prijzen worden volledig gesponsord door partners van de VSV. Wanneer
hun spaarkaart vol zou zijn kunnen ze sparen op de klasposter, waarvoor er per provincie
ook prijzen worden uitgereikt aan de beste scholen.
Voorstel beloning door gemeente
Om deze actie te ondersteunen en de kinderen aan te moedigen met een fluohesje of
fietshelm naar de school te blijven komen tijdens de actie, zou ik voorstellen om net zoals
vorig jaar hen vanuit het gemeentebestuur te belonen met een gadget dat hen nog meer
zichtbaar maakt in het verkeer (met hierop ook het logo van de gemeente) wanneer ze op
vakje 20 staan. Hiervoor is voldoende budget aanwezig op AR 6149000 BI 29000 Actie A235.
Kostprijs deelname voor scholen
De deelname aan de actie voor de scholen is volledig gratis. Een week voor de
krokusvakantie wordt door de VSV al het campagnemateriaal aan hen geleverd.

Het schepencollege gaat akkoord met de ondersteuning van deze actie zoals hierboven
voorgesteld.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Van Wichelen - mobiliteitsdienst, en aan
Jeroen Bosman - financieel directeur.
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49.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (Green-it).

Kennis wordt genomen van de vraag van Green-it, van 30.08.2019, 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.

50.

Aanvraag staanplaats op Lebbeke jaarmarkt 2019 (KSA Flambouw).

Kennis wordt genomen van de vraag van Joren De Smet namens KSA Flambouw Lebbeke,
van 28.08.2019, 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.

De zitting wordt gesloten om 16.58 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 9 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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