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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 30 SEPTEMBER 2019.
Aanwezig:

Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Maria Van Keer, Mike Torck,
Goedele De Cock: Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Raf De Wolf: Burgemeester
Het ambt van burgemeester wordt waargenomen door schepen Jan Vanderstraeten.

AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 23.09.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 23.09.2019 worden
goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. Notulen vergadering d.d. 17.09.2019.

Kennis wordt genomen van de notulen van de vergadering d.d. 17.09.2019 van de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

3.

VVSG. Lopende sectorale onderhandelingen tweede pensioenpijler en
maaltijdcheques.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 23.09.2019 van VVSG inzake bovenvermeld
onderwerp.

4.

Kennisgeving verslag vrijetijdsdiensten d.d. 16.09.2019.

Bijgevoegd de notulen van het overleg met de vrijetijdsdiensten d.d. 16.09.2019 ter
kennisgeving.
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Interne agendapunten
5.

Goedkeuring van de selectielijst vernietiging van gemeentearchief.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld verslag van Nathalie Willems,
milieuambtenaar, en Hugo Dauwe, medewerker gemeentearchief.
Goedkeuring wordt gevraagd van de vernietiging van gemeentearchief vermeld op de lijst in
bijlage waarbij rekening is gehouden met de archiefselectielijst voor de lokale overheden
opgesteld door het Rijksarchief.
Deze vernietiging wordt gevraagd omdat de vermelde stukken geen enkel administratief nut
meer bezitten.
Vervolgens wordt voor deze vernietiging ook de voorafgaandelijke toelating gevraagd van
het Rijksarchief.
Code
(indien van
toepassing)
A11

A11

A11

A11
A11

A11
A11

A11

A11

Omschrijving van de te vernietigen
archiefstukken (voor een omschrijving:
zie archiefbeheersplan of -selectielijst)

Datering
(begin- &
eindjaar)

Omvang
(strekkende meter
of GB)

Adviezen in het kader van
milieuaangelegenheden voor de beleidvorming
van de eigen organisatie (adviezen aan dienst
stedenbouw)

2009 2016

1,44m

Klachtendossiers aangaande milieuhinder
zonder langdurige gevolgen op het milieu

1990-1991

1,56m

Dossiers betreffende het behandelen van
subsidieaanvragen van particulieren

2002

2002 2011

Beslissingen van het college inzake milieu

1,44m

0,72m

Aanplantingen en onderhoud

2002 2003

0,24m

Ophalen van vuilniszakken bij festiviteiten

2008-2012

0,12m

Gewestelijk milieubeleidsplan

1997 2001

0,12m

Toelatingen organiseren van fuiven

2003 2008

0,72m

Sensibilisatieprojecten (fietszoektocht,
kippenproject)

2002-2005

0,48m

Totaal

12,48m

Het schepencollege gaat akkoord.
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Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan Hugo Dauwe - medewerker gemeentearchief.

6.

Herverdeling taken uitleendienst.

Het schepencollege gaat ermee akkoord om een wijkwerker of iemand in een andere
vorm van tewerkstelling aan te stellen als ondersteuning voor de uitleendienst.
De algemeen directeur zal dit bespreken met Jan Verhulst en met de personeelsdienst.

10.

Vacant verklaren van de betrekking van deskundige ICT B4 – B5 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 vaststelling van de
personeelsformatie en het organogram;
Overwegende dat hierin zowel de functie van ICT- en systeembeheerder B4-B5 als
coördinator ICT B4 – B5 werden opgenomen met de bedoeling:
 een volwaardige ICT-dienst met gespecialiseerde kennis onder supervisie van het
diensthoofd P&O uit te bouwen aangezien deze dienst zowel de diensten van de
gemeente als de diensten van het OCMW, inclusief het WZC, dient te ondersteunen;
 de dienst te verzekeren bij afwezigheid van één van beide titularissen;
 te kunnen instaan voor de verdere uitbouw van een klantgerichte digitale
organisatie;
Overwegende dat het intussen een feit is dat de dienst ICT, als ondersteunende dienst, ten
dienste staat van zowel de diensten van de gemeente als de diensten van het OCMW en dit
in het kader van een maximale integratie gemeente en OCMW;
Overwegende dat we in het kader van het proces tot integratie gemeente en OMCW op
heden naar een gezamenlijke ICT-infrastructuur evolueren en dat er mede hierdoor een
aanzienlijk aantal grote projecten de nodige aandacht vereisen waardoor de aanwerving van
een tweede ICT-profiel op heel korte termijn noodzakelijk is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11.03.2019
houdende beëindiging in wederzijds akkoord van de arbeidsovereenkomst met Bart Van Der
Gucht als coördinator ICT B4 – B5 met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband
voor onbepaalde duur en dit met ingang van 02.04.2019;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van heden houdende
vaststelling van het eindresultaat van het aanwervingsexamen voor de functie van
coördinator ICT B4-B5 waaruit blijkt dat niemand slaagde voor dit aanwervingsexamen;
Overwegende dat het wenselijk is om op korte termijn een nieuwe aanwervingsprocedure te
starten; dat het gezien de eigenheid en het profiel van de functie wenselijk is om een
wervingsreserve aan te leggen;
Overwegende dat het gezochte profiel voorkomt op de lijst knelpuntberoepen 2019 van de
VDAB;
Overwegende dat bij een nieuwe publicatie het wenselijk is de functietitel te wijzigen van
coördinator ICT B4-B5 naar deskundige ICT B4-B5, gezien de focus van deze functie eerder
op het technische ICT-aspect ligt, dan op het coördinerende aspect; dat het bovendien
moeilijk is om een geschikte kandidaat aan te trekken aangezien het om een knelpuntberoep
gaat; dat door de wijziging van de functietitel er een kans bestaat dat er zich meer
kandidaten aangesproken voelen om te solliciteren voor deze functie; dat het bovendien
belangrijk is op korte termijn versterking van de dienst ICT te voorzien, zodat de
dienstverlening minstens gegarandeerd kan blijven en ook de nodige stappen gezet kunnen
worden om de verdere integratie van gemeente en OCMW op ICT-vlak mogelijk te maken en
te kunnen instaan voor een verdere uitbouw van een klantgerichte digitale organisatie;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid artikel 4 en
artikel 6, waarbij onder meer gesteld wordt dat de aanstellende overheid een betrekking
vacant in de personeelsformatie begeeft via een aanwervingsprocedure, een
bevorderingsprocedure, een procedure van interne mobiliteit of een combinatie van de
procedures;
Het visum werd verleend door de financieel directeur;
Besluit
Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het vacant verklaren van de betrekking van
deskundige ICT B4 – B5 met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband bij wijze van
aanwerving.
Artikel 2 - Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar
die aanvangt op de datum van de eerste aanstelling op basis van de vergelijkende
selectieprocedure.
Artikel 3 - De aanstellende overheid beschouwt met toepassing van artikel 116 en artikel
177 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel deze functie als een
knelpuntberoep, conform de lijst knelpuntberoepen 2019 opgesteld door de VDAB.

Schepencollege notulen 30 september 2019

2702
Artikel 4 - De vacature zal extern worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, de
vacaturedatabank van de VDAB en in minstens één regionaal verschijnende krant of
weekblad. Gezien het specifieke functieprofiel wordt de vacature daarnaast bekendgemaakt
via enkele aanvullende specifieke kanalen teneinde de gezochte doelgroep te bereiken en
kwalitatieve instroom te genereren (VVSG, VIKTOR, Poolstok, …). De uiterste datum van
indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd op 29 oktober 2019.
Artikel 6 - De selectieprocedure dient minstens te bestaan uit een mondelinge proef (40 %
van de punten), een competentieproef en gevalstudie (60 % van de punten) zoals vastgelegd
in artikel 18 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Deze selectie kan
geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door een extern selectiebureau. Desgevallend
voert het selectiebureau de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en
met de opdracht.
Artikel 7 - Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de personeelsdienst.

Het schepencollege beslist het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er geen psychotechnische proef
dient te worden voorzien voor deze functie.
Om de werking van de ICT te waarborgen zal contact opgenomen worden met eventuele
spontane kandidaten. In afwachting daarvan mag tijdens de komende twee weken telkens
gedurende 4 dagen (dus 8 dagen in totaal) desktop ondersteuning worden gegeven door
de firma Projinit, Noordlaan 21 te 9200 Dendermonde voor een kostprijs van 355
euro/dag.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de ICT-dienst, aan de
personeelsdienst, aan de algemeen directeur en aan de financieel directeur.

11.

Procedure 'einde van koopconcessie 2019 begraafplaats Lebbeke'.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 25.09.2019 van Karine
Hermans, dienst burgerzaken.
Op de begraafplaats Lebbeke zijn verschillende grafconcessies vervallen of zijn er die
vervallen ten laatste in 2019.
Om de nabestaanden de mogelijkheid te geven deze concessies te hernieuwen vragen wij
om een procedure tot hernieuwing grafconcessies te starten.
De bekendmaking wordt één jaar aangeplakt aan het bedoelde graf en een lijst van vervallen
concessies zal worden opgehangen aan de ingangen van de begraafplaats te Lebbeke.
Er zal ook een aankondiging verschijnen in Kramiek en melding worden gemaakt op de
website van de gemeente Lebbeke.
De hernieuwingen zijn uiteraard alleen mogelijk mits betaling van de vastgestelde retributie.

Schepencollege notulen 30 september 2019

2703
Graag starten wij deze procedure op de begraafplaats Lebbeke vanaf 21 oktober 2019. De
aanvraag tot hernieuwing van de concessie moet voor 30 oktober 2020 ingediend worden
bij de administratie van de begraafplaatsen. Indien geen aanvraag tot hernieuwing wordt
ingediend voor de vooropgestelde datum dan vervalt de concessie.
Als er na termijn van één jaar geen gevolg gegeven wordt aan dit bericht wordt alles
eigendom van de gemeente en zal alles ook door de gemeentediensten verwijderd worden.
De lijst van de vervallen concessies vindt u in bijlage.

Het schepencollege geeft toestemming tot het opstarten van deze procedure.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst burgerzaken.

12.

Verdeling van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking voor het werkingsjaar
2019.

Bericht van Sven Huygens, sociale dienst, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Naar aanleiding van de voorziene subsidies van de gemeente Lebbeke betreffende
ontwikkelingssamenwerking, richten wij dit schrijven naar jullie.
Tijdens de vergadering van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
d.d. 17 september 2019 werd het volgende advies besproken en goedgekeurd.
Voor het jaar 2019 zijn er in het totaal 12 verschillende projecten ingediend. Om alle
ingediende dossiers te kunnen helpen werd dan ook volgende verdeling voorgesteld
PROJECT
11.11.11
4 Gambia Projects
CWON
SAJ
Vriendenkring kinderhulp Rwanda
Little Fish Nursery
Born In Africa
Kaliba
Est vzw
Tysea vzw
Trompo Azul
Tools for Schools
Totaal

BEDRAG
3.270,00 euro + 750,00 euro
werkingskosten
2.640,00 euro
1.510,00 euro
1.230,00 euro
3.310,00 euro
1.230,00 euro
1.510,00 euro
1.230,00 euro
1.510,00 euro
1.350,00 euro
1.230,00 euro
1.230,00 euro
22.000,00 euro

Wij hopen dan ook dat u positief gevolg kan geven aan dit advies.
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Het schepencollege verklaart zich akkoord met de voorgestelde verdeling.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Jeroen Bosman financieel directeur, en aan Sven Huygens - sociale dienst.

18.

Goedkeuring staanplaatsen Heizijdekermis.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Omwille van het sabbatjaar van Heizijde Herleeft heb ik met alle foorkramers telefonisch
contact gehad om hen op de hoogte te brengen dat er geen randanimatie voorzien is tijdens
Heizijdekermis. Zij gingen allen akkoord om toch naar Heizijde af te zakken.
Alle nodige documenten komen ondertussen ook vlot binnen. Deze worden opgevraagd
zodat de foorkramers hun staanplaats definitief gereserveerd kan worden:





Een kopie van de verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand.
Een pv van de goedkeuring elektriciteit.
Een kopie van de machtiging.
Een kopie van de technische keuring.

Als de foorreiziger de documenten niet op voorhand doorgeeft, moet hij ze op vraag van de
plaatsmeester voorleggen zodat deze kan beslissen of de attractie al dan niet geopend mag
worden. Controle van de documenten vooraleer men de staanplaats toekent is verplicht.
Voorstel beslissing
Ik stel daarom voor om een goedkeuring te geven aan de foorkramers volgens bijlage onder
voorbehoud van het doorsturen van de nodige documenten en het betalen van de
verschuldigde retributie.

Het schepencollege gaat akkoord met de toewijzing van de staanplaatsen aan de
foorkramers volgens de lijst in bijlage.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale
economie, aan Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, en aan Rita De
Schrijver - financiële dienst.

19.

Organisatie kerstmarkt 2019.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 25.09.2019.
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Omschrijving en motivatie
Op zaterdag 14 december 2019 organiseert de GOR (gemeentelijke ondernemingsraad)
opnieuw een kerstmarkt (van 16u tot 22u). De voorkeur dit jaar is om deze in de tuin van het
gemeentehuis te laten plaatsvinden. Op deze locatie kan de opbouw starten in de dagen
voor de kerstmarkt zodat er een gezellige sfeer kan gecreëerd worden. In de buurt van de
ijspiste kan pas na de wekelijkse markt opgestart worden waardoor er niet genoeg tijd is om
alles stemmig aan te kleden.
In het midden van de tuin kan een piramidetent gezet worden met daarrond de
deelnemende kramen. We vragen ook dit jaar een waarborg van 25 euro zodat we zeker zijn
van deelname. Deze waarborg wordt na de kerstmarkt terugbetaald.
Voor de randanimatie zullen muziekgroepjes gevraagd worden die geen technische
ondersteuning nodig hebben.
Voor de organisatie van de kerstmarkt zal een budget van 1.000 euro voorzien worden:




Huur 3 warmtechampignons inclusief gas: 175 euro
Randanimatie: 750 euro
Decoratiemateriaal: 75 euro

Het budget hiervoor is voorzien.
Vanuit de gemeente zou volgend materiaal voorzien worden:
 Piramidetent
 5 partytenten
 10 grote tafels
 10 partytafels
 Feestverlichting
Indien mogelijk zou ik ook graag de hulp inschakelen van 2 werkmannen om onder andere
de feestverlichting op te hangen en alle elektriciteitsvoorzieningen te verzorgen. Dit op
donderdag of vrijdag vóór de kerstmarkt.

Het schepencollege gaat akkoord.
De kerstmarkt mag volgens bovenstaand voorstel verder uitgewerkt worden.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst lokale economie, aan de
financieel directeur, aan de uitleendienst en aan de technische dienst.

20.

Organisatie eindejaarsactie 2019.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
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De nieuwe versie van de eindejaarsactie werd begin 2019 positief geëvalueerd. Het concept
wordt behouden en wat bijgeschaafd zodat de werkpuntjes van de eindejaarsactie 2018
opgelost worden.
Ook dit jaar kunnen de klanten via een invulstrook hun contactgegevens achterlaten om zo
kans te maken uitgeloot te worden als winnaar.
 De klanten die in de maand december in Lebbeke winkelen kunnen een
geschenkenmand winnen.
 Hiervoor krijgen ze in de deelnemende handelszaken per aankoopschijf of per
rekening (vrij te bepalen door de handelaar) een invulstrookje waarop ze hun naam
en contactgegevens achterlaten.
 Deze strookjes gaan in een doos. Op het einde van de actie wordt in iedere winkel
een winnaar getrokken.
 Een handelszaak mag er ook voor kiezen om meerdere manden te verloten. In dat
geval worden meerdere manden per handelszaak verloot.
 Handelaars kunnen via het inschrijfformulier aangeven of zij willen deelnemen aan
de eindejaarsactie en of zij interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de
inhoud van de mand. In iedere mand zullen ook kadobons (20 euro) van de gemeente
zitten en een voucher voor het afhalen van een gratis UiTpas.
 Voor deze kadobons worden door de deelnemende handelaar betaald.
 De actie loopt van 1 december tot 31 december 2019.
 We plaatsen op de pagina ‘Lebbeke koopt lokaal’ elke dag een deelnemende
handelaar in de kijker (de handelaar levert zelf een tekstje en foto aan).
 Begin januari 2020 trekt iedere deelnemende handelaar een winnaar uit zijn lotjes.
 De deelnemende handelaars en de winnaars worden op een receptie uitgenodigd
waar de manden feestelijk overhandigd zullen worden. De locatie wordt gekozen in
functie van het aantal deelnemende handelaars zodat de zaal zeker groot genoeg is
om de winnaars in optimale omstandigheden te ontvangen.
Voor het drukken van de deelnamestroken en bijhorende affiches wordt een budget
voorzien van 1.000 euro.
Eens het concept goedgekeurd is, zal dit verder uitgewerkt worden door de kerngroep van
de GOR in samenspraak met de ambtenaar lokale economie.

Het schepencollege gaat akkoord.
De eindejaarsactie mag volgens voorgesteld concept verder uitgewerkt worden.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst lokale economie, en aan de
financieel directeur.

21.

Aanvraag drankvergunning Schuttershof.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 20.06.2019.
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Omschrijving en motivatie
Patrick Van Uytvanck vraagt namens Schuttershof, Dendermondsesteenweg 79 te 9280
Lebbeke, een vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken.
In bijlage kan je het moraliteitsattest hiervoor vinden.

Het schepencollege gaat akkoord.
Aan Schuttershof (Patrick Van Uytvanck) wordt een machtiging verleend om sterke
dranken te schenken. Deze mogen enkel geschonken worden aan 18-jarigen of ouder. Alle
medewerkers moeten van deze maatregel op de hoogte worden gesteld.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale
economie.

22.

Dag van de jeugdbeweging 2019.

Bericht van Amber Lambrecht, jeugddienst, d.d. 23.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Om onze bloeiende jeugdbewegingen in Lebbeke op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ in de
bloemetjes te zetten, zouden we ook dit jaar die dag enkele festiviteiten willen laten
plaatsvinden.
Om die dag iets meer in de picture te zetten, hadden wij graag de parking van het
Administratief Centrum gebruikt. De activiteiten gingen oorspronkelijk door op de Grote
Plaats, maar door werken aan het dak van het gemeentehuis is de locatie gewijzigd.
De vroege namiddag blijft in het teken staan van de lagere schoolkinderen en het
avondprogramma is vooral bestemd voor de scholieren.
Het principe dat jongeren die in uniform naar de parking van het AC komen, beloond worden
met een gadget blijft ook hetzelfde. De kinderen krijgen een bonnetje en een stempel. Met
het bonnetje kunnen ze een hotdog verkrijgen en met de stempel het gadget.
Het gadget dat wij dit jaar voorzien is een patche. Het is een leuk aandenken om achteraf op
hun uniform te bevestigen.
Mocht de honger nog niet gestild zijn, kunnen ze nog een extra hotdog kopen aan 2 euro.
De kinderen en de ouders kunnen aan de houten chalets een drankje consumeren aan de
prijs van 1,50 euro per consumptie. De drank zou dan worden besteld bij drankencentrale
Vercruyssen. Ook de optocht door de Muziekkapel van Chiro Krikojo zouden wij opnieuw
willen laten plaatsvinden.
De parking zal voorzien van de twee opblaasstructuren van de jeugddienst, het grote en
kleine springkasteel, een photobooth waar een wedstrijd aan gekoppeld is, kindergrime +
glittertattoo, kindermuziek, touwenparcours (vanaf 7 jaar) en evenwichtsparcours (vanaf 5
jaar).
Wedstrijd Photobooth
We willen een frame laten maken bij Letter & Beeld. De kinderen/jeugd/ouders kunnen
foto’s maken met het frame. Deze kader kunnen we elk jaar terug opnieuw gebruiken.

Schepencollege notulen 30 september 2019

2708
We laten dit bedrukken met alle logo’s van de verenigingen, logo van Lebbeke Beweegt en
het logo van ‘Dag van de jeugdbeweging’.
Wanneer ze deze foto op Facebook/instagram plaatsen en onze pagina ‘Jeugddienst
Lebbeke’ liken + taggen + de hashtag #DVDJBLebbeke gebruiken, kunnen ze een prijs
winnen.
Wij dachten aan 5 cinematickets, t.w.v. 7 euro.
Voorstel programma: vrijdag 18 oktober 2019
15u30 – 18u00: de jongeren (lagere schoolkinderen) die in uniform naar de parking van het
Administratief Centrum komen, krijgen een gadget en een hotdog. Op de parking staan
verschillende randactiviteiten. De kinderen en ouders kunnen een drankje en hapje aan de
houten chalets consumeren.
20u00 – 24u00: deze activiteit wordt georganiseerd voor de oudste groepen (middelbare
school) en leiding. We geven het startschot door met de muziekkapel van Chiro Krikojo door
de straten van Lebbeke te gaan. Na de optocht geven de bandjes de aftrap voor een
spetterend feest. De bandjes liggen nog niet vast, maar worden geraamd op € 250/band.
Ze voorzien 3 bandjes. De namen van de bandjes worden nog besproken met de jeugdraad.
Praktisch
Om dit gehele programma in goede banen te leiden, willen wij volgende zaken aan de
technische dienst vragen:
 Het plaatsen van borden “verboden parkeren” op de parking van het administratief
centrum vanaf vrijdag 18 oktober – 9u;
 Het gebruik en plaatsen van het mobiel podium;
 Het gebruik en plaatsen van de klankinstallatie;
 Het gebruik en plaatsen van 4 herashekkens;
 Het gebruik en plaatsen van 3 houten chalets;
 Het gebruik en plaatsen van feestverlichting;
 Het aansluiten van elektriciteit;
 Het gebruik en plaatsen van de twee springkastelen van de jeugddienst;
 Het gebruik en plaatsen van een partytent voor de kindergrime.
 Het grondplan in bijlage wordt doorgemaild.
En volgende zaken aan de politie
 Het aanvragen van politiebegeleiding en gemeenschapswacht tijdens de optocht
vanaf 18.30u. We verzamelen aan de fietsstalling aan het JOC.
Personeel
 Het inzetten van personeel aan de houten chalets / touwenparcours (Sara, Amber,
Gonda en Nancy)
Communicatie
 Het kenbaar maken van deze ‘Dag Van de Jeugdbeweging’ via Kramiek, website,
Facebook);
 Affiches en flyers zelf drukken voor kinderen in de jeugdverenigingen en lokale
handelaars;
 Het versturen van een persbericht.
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Kostenraming
 300 patches als gadget via ibadge.com
 Evenwichtsparcours (COVERIT)
 Touwenparcours (COVERIT)
 Toepeneuze kindergrime + glittertattoo
 Provisie voor de aankoop van versiering, hotdogs en drank
 Drukken frame bij L&B
 Cinematickets (5 stuks)
 Bestellen van piccolo’s bij De Weerdt (10% korting bij aankoop)
 SABAM
 Billijke vergoeding
 3 bandjes nog te bepalen

€ 417,00
€ 496,10
€ 701,80
€ 125,00
€ 500,00
€ 165,00
€ 35,00
€ 0,45/stuk
€ 42,40
€ 67,12
€ 750,00

Kan het college van burgemeester en schepenen akkoord gaan met het organiseren van
“Dag van de Jeugdbeweging”?
Kan het college van burgemeester en schepenen akkoord gaan met het organiseren van een
fotowedstrijd gekoppeld aan de Facebookpagina van Jeugddienst Lebbeke?

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van “Dag van de Jeugdbeweging”
en met het organiseren van een fotowedstrijd gekoppeld aan de Facebookpagina van
jeugddienst Lebbeke.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Amber Lambrecht - jeugdwerker, aan
Rde financieel directeur.

23.

Organiseren Krokusgrabbel 2020.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven van Amber Lambrecht, jeugddienst.
Tijdens de krokusvakantie 2020 willen we opnieuw grabbelpasactiviteiten aanbieden aan de
jeugd. We willen hiermee verschillende doelgroepen bereiken.
Daarom stellen we onderstaand programma voor:
Omschrijving en motivatie
 Organiseren van grabbelpasactiviteiten tijdens de krokusvakantie;
 De aanstelling van monitoren (aantal per activiteit hangt af van het aantal
inschrijvingen);
 Het gebruik van de schoolbus op volgende data: 24/02, 27/02, 28/02
 Het gebruik van de bankkaart voor de betaling van de activiteiten.
Voorstel programmatie krokusvakantie:
Maandag, 24.02.2020: Technopolis
Waar? Technologielaan 1, 2800 Mechelen
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Uur? 09.00u – 16.00u
Kostprijs? € 12,50 / VTP € 6,25
Voor wie? 7 – 12 jaar,
Donderdag, 27.02.2020: Speelgoedmuseum + koken met kleuters
Waar? Nekkerspoelstraat 21, 2800 Mechelen + JOC
Uur? 09.00u – 16.00u
Kostprijs? € 15,00 / VTP € 7,50
Voor wie? 3 – 6 jaar
Vrijdag, 28.02.2020: Bellewaerde Aquapark
Waar? Meenseweg 497, 8902 Ieper
Uur? 08.30u – 17.00u
Kostprijs? € 15,00 / VTP € 7,50
Voor wie? 8 – 16 jaar
2. Inschrijvingen
De inschrijvingen gaan van start op zondag 1 december om 10.00u in de webwinkel op
www.lebbeke.be. We werken met een maximum van 30 kinderen per activiteit.
3. Publiciteit
 Opmaak van de flyer door de jeugddienst;
 Verspreiden van de flyers via de mailingmodule in Recreatex;
 Doorsturen van de flyers via de mailadressen van de Lebbeekse scholen;
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 buschauffeurs;
 Het kenbaar maken van deze programmatie via Kramiek en website;
 Verspreiden van de flyer via mailingmodule.

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

24.

Blok@bib.

Bericht van Sara Joris, jeudgconsulente, d.d. 25.09.2019.
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Omschrijving en motivatie
Naar analogie met de voorbije edities van blok@bib, willen de jeugddienst en bib voor de
blokperiodes alweer de handen in elkaar slaan.
We stellen de stille studieruimte open voor de studenten waar ze in alle rust hun examens
kunnen voorbereiden. Met de voorgaande edities in het achterhoofd, stellen wij graag
volgende aanpassingen voor:
-

-

Mits betaling van een waarborg van € 20 én het zich vooraf (vóór de start van de
blokperiode) aanmelden aan de balie van de bibliotheek, zou elke student die graag
gebruik maakt van de studieruimte een badge ter beschikking krijgen. Deze wordt
dan ingesteld dat ze enkel de bibliotheek kunnen binnengaan tijdens de uren dat ze
daar kunnen studeren. De voorgestelde uren zijn:
o Ma tot vrij: 8.30u tot 20u
o Weekend: 8.30u tot 18u
Daarnaast dienen ze ook een afsprakennota te ondertekenen.

De blokperiodes vallen telkens in de kerstperiode, juni en augustus. De studieruimte is
telkens twee maand open voor de blokperiode (bv: december-januari, mei-juni, augustusseptember).
Deze aankondiging en afspraken zullen verspreid worden via:





Gemeentelijke website.
Facebookpagina van jeugddienst Lebbeke.
Kramiek.
Mailing naar de leden van de jeugdraad.

Kan het college akkoord gaan met de organisatie voor blok@bib voor de komende
blokperiode en principieel akkoord gaan voor de organisatie van blok@bib bij de volgende
blokperiodes de komende legislatuur?

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie voor blok@bib voor de komende
blokperiode en gaat principieel akkoord met de organisatie van blok@bib bij de volgende
blokperiodes de komende legislatuur.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de jeugddienst, aan de
bibliothecaris, en aan de financieel directeur.

25.

Evaluatie speelplein zomer 2019.

Bericht van Amber Lambrecht, jeugddienst d.d. 20.09.2019.
Omschrijving en motivatie
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1. Financieel overzicht
1.1 Uitgaven
1.1.1 Uitgaven via factuur
o Dranken Vercruysse
o Fruithandel Verdoodt
o T-shirts monitoren
o Verzekering (jaarlijks)
o Herkenningsbandjes Max-event
o Kid-Rock
o Brochures

€ 479,75
€ 1.118,00
€ 222,64
€ 511,45
€ 416,24
€ nog niet bekend
€ 440,08

1.1.2 Directe uitgaven – provisie (€ 3.000)
(Uitgave materiaal)

€ 1.069,05

Totaal uitgaven:
1.1.3 Onkostenvergoeding
o Vrijwilligers
o Monitoren

€ 2.186,73
€ 62.638,75

1.2 Inkomsten – uitgaven
Inkomsten
Uitgaven

€ 26.524,00
€ 69.082,69

2. Algemene evaluatie
2.1 Aantal kinderen per dag, per leeftijdsgroep
Datum
01/07
02/07
03/07
04/07
05/07

Filoekes
10
9
10
11
12

Patékes
48
51
35
49
45

Stoetels
38
38
26
38
31

Bengels
26
26
23
28
25

Grimms
13
14
11
18
13

Kastaars
1
1
1
1
0

Totaal/dag
136
139
106
145
126

08/07
09/07
10/07
12/07

17
17
19
18

54
55
40
48

57
50
45
55

35
36
34
35

29
26
23
23

2
1
2
1

194
185
163
180

15/07
16/07
17/07
18/07
19/07

16
17
17
18
16

44
48
32
51
43

46
49
43
52
41

33
36
28
33
27

26
28
21
22
21

1
0
1
0
1

166
178
142
176
149

22/07
23/07

16
16

34
37

38
40

27
30

20
18

1
0

136
141
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24/07
25/07
26/07

14
14
16

22
39
38

37
44
38

25
33
29

15
19
17

1
1
2

114
150
140

29/07
30/07
31/07
01/08
02/08

14
18
13
18
15

41
47
34
54
53

39
36
35
39
37

30
28
26
28
28

19
18
12
17
16

1
0
2
0
1

144
147
122
156
150

05/08
06/08
07/08
08/08
09/08

13
16
12
15
16

40
50
33
45
50

50
48
47
49
51

30
32
29
33
27

25
27
22
24
23

0
0
0
0
0

158
173
143
166
167

12/08
13/08
14/08

9
13
12

39
39
32

32
32
31

18
15
13

15
17
13

2
2
1

115
118
102

2.2 Locatie
Uit de evaluatie en rondvraag blijkt dat de meerderheid niet tevreden is met de locatie.
Meerdere ouders vragen zich dan ook af wanneer het speelplein zal verhuizen. Ze wensen
meer groen, alle leeftijdsgroepen samen en een locatie met voldoende wifi voor eventuele
inschrijvingen (zie puntje 2.3).
Graag zouden wij tegen september onze volgende locatie weten, aangezien we al bezig zijn
met plannen en organiseren binnen de Broebel voor de editie van 2020. (dagelijks bestuur
van het speelplein). Uit de evaluatie blijkt ook dat de jeugddienst gemist wordt op het
speelplein. Wij probeerden dagelijks wel meerdere malen langs te komen, maar het zou
praktischer zijn mochten we (net zoals vroeger) tijdelijk kunnen verhuizen naar de locatie. Zo
zijn we sneller bereikbaar voor monitoren, hoofdanimatoren, maar ook ouders. Het is dus
noodzakelijk dat er op de nieuwe locatie wifi, een telefoon en een printer voorzien wordt.

2.3 Inschrijvingen
2.3.1 Webwinkel – afsluiten inschrijvingen
Deze zomervakantie hebben we de inschrijvingen anders aangepakt. Vroeger stond er één
periode in de webwinkel, nu werd die opgedeeld in weken. De meeste ouders vonden dit
niet zo handig, omdat ze telkens op zoek moesten naar de juiste week en de juiste
leeftijdsgroep. Naar volgend jaar toe willen we dit terug veranderen naar één periode. Als
we de aantallen per dag bekijken, merken we dat die enorm gedaald zijn t.o.v. 2017 en 2018.
Daarom zijn wij voorstander om de inschrijvingen ook open te trekken naar elke ochtend.
Dat betekent dat de ouders op voorhand kunnen inschrijven, maar ook de dag zelf nog.
Ze nemen dan wel zelf een risico wanneer we aan het maximum aantal kinderen zitten.
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2.4 Veranderingen werkjaar 2019
LOCATIE herbekijken!
Laptop ter beschikking stellen voor de hoofdmonitoren.
Elke monitor moet een monitorencursus gevolgd hebben, ook om de kwaliteit te
verzekeren.
Speciale activiteiten meer op voorhand communiceren.
De inschrijvingen niet meer per week opdelen in Recreatex.

Het schepencollege neemt kennis van de evaluatie.

26.

Nieuwjaarsreceptie 2020.

Bericht van Elien De Roo, cultuurdienst, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Op zondag 5 januari 2020 vindt de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking plaats in en rond
het Kerstdorp. Wij willen dit opnieuw van 11u30 tot 14u laten doorgaan (na de misviering).
Tussen deze uren willen wij opnieuw glühwein, warme chocolademelk en een lokaal bier
gratis aanbieden. Fruitsap schaffen we af, omdat er voldoende alternatieven bij de chalets
kunnen aangekocht worden. Voor het lokale bier zullen we contact opnemen met Egidius,
aangezien dit nog niet aangeboden werd in het verleden. Wij zullen bij hen acht vaten
bestellen. Dit zijn drie vaten meer dan vorig jaar, maar toen waren de vaten snel verbruikt.
Aan Egidius worden ook een taptoog en spoelbak, en een deel sponsoring gevraagd.
De snacks die op de tafels gezet worden, zijn geen succes. Het wordt al snel een rommelige
en niet-hygiënische bedoening. Daarom willen wij voorstellen om soep uit te delen en
popcorn voor de kinderen. Een popcornmachine – met alle ingrediënten en benodigdheden
inbegrepen – kan gehuurd worden bij Clown Cobe (Dendermonde).
Voor de soep vragen wij offertes op bij o.a. In Style (Wieze), De Verleiding (Lebbeke),
Minnefood (Lebbeke/Buggenhout) en Alain (OCMW).
De Drie Koningen willen we ook afschaffen omdat zij niet meer zo aantrekkelijk zijn voor de
kinderen. In plaats daarvan hebben we de vraag gesteld aan toneelkring Vrede, toneelkring
Wij en Poppenkast Suikerbol of zij een mobiele act kunnen uitwerken. Jammer genoeg
kregen wij van hen een negatief of geen antwoord. Als alternatief stellen wij “Mevrouwtje
Mevrouw en Butler” voor van het theatergezelschap Kip van Troje. Meer informatie vindt u
in bijlage.
Voor de muzikale ondersteuning willen wij opnieuw het Fanfareorkest programmeren. Dit
was vorig jaar een succes. Voor een optreden van 11u30 tot 14u vragen zij 500 euro.
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Omdat na de nieuwjaarsreceptie nog heel wat mensen even willen verder “feesten”, stellen
we voor om van 14u tot 18u nog een DJ te plannen. Hiervoor stellen we onze eigen Mister DJ
Steven voor. Zijn uitkoopsom bedraagt 200 euro.
Voor het serveren van de dranken, de soep en de popcorn willen wij opnieuw samenwerken
met een vereniging. Al jaren staan KSA en VKSJ Denderbelle voor ons klaar en steeds is dit
een zeer goede samenwerking. Zij zorgen ook voor gasvuren, ketels en pollepels. Hiervoor
krijgen zij een vergoeding van 235 euro. Dit werd door de GRC betaald, maar zal nu nog
moeten besproken worden met de nieuwe Cultuurraad.
Het financiële overzicht voor de nieuwjaarsreceptie in 2020 ziet er dan als volgt uit:
Leverancier
Fanfareorkest Lebbeke
Mister DJ Steven
Dranken Vercruyssen
Egidius
Nog te bepalen
Clown Cobe
Kip van Troje
KSA/VKSJ Denderbelle
Billijke vergoeding
Sabam

Prestatie
Optreden 11u30 tot 14u
Optreden 14u tot 18u
42x 1l chocomelk + 48x 1l glühwein +
thermische bekers + 2x CO2-fles
8 vaten + taptoog + spoelbak
+ 500 degustatieglazen
100 liter tomatensoep
Huur popcornmachine + zakjes + maïs
Mevrouwtje Mevrouw en Butler
Serveren dranken, soep en popcorn +
materiaal
Achtergrondmuziek
Auteursrechten gespeelde muziek

Totale uitgaven (schatting)

Uitgave
500 euro
200 euro
300 euro
500 euro
300 euro
95 euro
400 euro
235 euro
120 euro
200 euro
2.850 euro

De promotie van de nieuwjaarsreceptie zal gebeuren via Kramiek, Facebook en de Pretgazet.
Kan het schepencollege akkoord gaan met dit voorstel voor de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 5 januari 2020?

Het schepencollege gaat akkoord met dit voorstel voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag
5 januari 2020 met uitzondering van het voorzien van een DJ tot 18u. De DJ mag worden
voorzien van 14 tot 16u. Eventueel dienen toch drie koningen te worden voorzien uit het
verenigingsleven. Schepen Maria Van Keer zal dit verder bespreken met de cultuurdienst.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de
communicatieambtenaar.

27.

Aanvullingen programmatie Lebbeke Wintert.
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Bericht van Elke Heuvinck, cultuurdeskundige, d.d. 17.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Na de eerdere goedkeuring van het eerste programmatievoorstel van Lebbeke Wintert
d.d. 12.09.2019, leggen wij nu graag volgende aanvullingen aan u voor. Het financiële
overzicht vindt u opnieuw in bijlage.
Zaterdag 14 december 2019 – wijziging
21u – 22.30u: Covergroep Diaz.
22.30u – 00u: Radio Rommelmarkt i.p.v. Dj Bubbles
Na overleg met de band intern hebben ze laten weten het optreden te willen doen aan een
uitzonderlijke prijs van 1.750 euro excl. btw en PA. Dit omdat ze effectief vorig jaar aan een
lagere prijs hebben opgetreden.
Daarnaast wordt DJ Bubbles vervangen door Radio Rommelmarkt. Zij gaven eerder een
optreden op de zomerbar “Santéboetiek” en draaien nog met echte vinylplaten. De kostprijs
is dezelfde als die van DJ Bubbles.
Donderdag 19 december 2019
21u-23u: Just Born
23u -00u: Dj Jeva
Just Born is een band met een lange staat van dienst en een setlist vol met 80’s en 90’s popen rocknummers, die zorgen voor een flinke portie ambiance.
DJ Jeva (Jelle Van Ransbeeck) komt uit Lebbeke en past zich aan, aan elk publiek.
Vrijdag 20 december 2019
23u – 00.30u.: Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob
Wijziging van het uur, de setlist werd verlengd: de Dj’s spelen 90 minuten i.p.v. 60 minuten.
Donderdag 2 januari 2020
20u – 24u : Rockavond met lokale bands Cavaran, Zuperking en Beuk.
Daarnaast willen wij ook opnieuw sluitingsuren invoeren voor de chaletuitbaters.
Deze sluitingsuren worden ook doorgegeven aan de politie zodat zij telkens aanwezig
kunnen zijn om de sluiting in goede banen te leiden.
Datum
6/12/2019
7/12/2019
13 – 14/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
27-28/12/2019
2/01/2020

Einduur optreden
2u
1u
00u
00u
00.30u
00u
00u
00u

Sluitingsuur chaletuitbaters
2.30u
1.30u
00.30u
00.30u
1.30u
1.30u
00.30u
00.30u
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4/01/2020

00u

1.30u

Tevens vragen wij ook graag toestemming voor volgende zaken:
- Brief omwonenden
Om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van bovenstaande zaken, zouden wij
een brief willen ronddragen waarin deze informatie staat vermeld. Deze brief zal tijdig
worden rondgedeeld (zie bijlage)
- PA-firma
Voor de technische ondersteuning willen wij opnieuw een externe geluidsfirma
inschakelen. Volgende firma’s zullen wij aanschrijven met een offerte-aanvraag.






D-Dream – Gaver 112 te Berlare – carlos@d-dream.be
AB Sound – Heirbaan 180 te Opwijk – bart@absound.be
TLD Rent – Denderbelle – reeckhout@hotmail.com – www.tldrent.be
Lemon bvba – Kouterlaan 2-1 te Opwijk – info@lemonbvba.be
Voodoo Studio – Ringlaan 49 te Opwijk – info@voodoostudio.be

Het schepencollege gaat akkoord met bovenstaande aanvullingen.
Het schepencollege gaat akkoord met voorgestelde sluitingsuren en het inzetten van de
politie.
Het schepencollege geeft toestemming aan het ronddragen van een brief voor
omwonenden en het aanschrijven van bovenvermelde geluidsfirma’s.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, en aan de financieel
directeur.

28.

Lezing beroertes i.s.m. AZ Sint-Blasius.

Bericht van Elien De Roo, cultuurdienst, d.d. 17.09.2019.
Omschrijving en motivatie
De cultuurdienst werd gecontacteerd door het AZ Sint-Blasius met de vraag om samen een
lezing te organiseren rond het herkennen van een beroerte.
In samenspraak met Ivanka Willems van de Blasius Academie werd 13 februari 2020
vastgelegd.
De inschrijvingen lopen zowel via het Sint-Blasius als via de cultuurdienst. Zij zorgen
daarnaast voor het grootste deel van de promotie (Facebook, sociale media, website,
promotie in hun liften en op hun schermen, persbericht, Uitkalender, een flyer,
mailuitnodiging). Wij zorgen voor een publicatie in Kramiek en het delen van de promotie.
Op dit vlak zijn er voor ons dus geen kosten aan verbonden.
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Het enige dat aan ons gevraagd wordt, is het ter beschikking stellen van een zaal. Hiervoor
hebben wij reeds de Terraszaal vastgelegd en de Podiumzaal als back-up bij veel
inschrijvingen. Daarnaast zorgen wij ook voor de technische ondersteuning in de zaal.
Tijdens de lezing krijgt iedere aanwezig een documentatiemapje en zullen er misschien
verpleegkundigen aanwezig zijn om de bloeddruk te meten (dit laatste is echter afhankelijk
van hun werkschema). Aan schepen Goedele De Cock willen wij vragen om een voorwoord
te verzorgen.
In bijlage geven wij alvast de flyer/uitnodiging mee voor deze lezing.
Kan het schepencollege akkoord gaan met de organisatie van deze lezing?
Kan het schepencollege akkoord gaan met het gratis ter beschikking stellen van een zaal in
CC De Biekorf?

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van deze lezing en met het gratis ter
beschikking stellen van een zaal in CC De Biekorf.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, en aan de
communicatieambtenaar.

29.

Lebbeke Feest 2020.

Bericht van Elien De Roo, cultuurdienst, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Voor de volgende editie van Lebbeke Feest (11 juliviering) werd gevraagd de locatie te
veranderen en het concept (een beetje) te veranderen. Samen met schepen Maria Van Keer
en de jeugddienst kwamen wij tot het volgende voorstel:
Als locatie stellen wij het Wiezeplein voor. Wegens de werken in Denderbelle lijkt het ons
veiliger om de viering in 2020 in Wieze te laten doorgaan en in 2021 naar Denderbelle te
gaan.
Rekening houdend met Meelestraut Keirremis – dat plaatsvindt op 4 en 5 juli 2020 – stellen
wij voor de viering op zaterdag 11 juli te organiseren.
Het programma dat wij willen voorstellen, start met een fietstocht langs de verschillende
deelgemeenten en parochies. Wij komen tot dit idee dankzij een mailtje van schepen Mike
Torck. Bedoeling zou zijn dat de deelnemers tussen 14u en 15u vertrekken vanop drie
locaties in Denderbelle, Wieze en Lebbeke. Daar krijgen zij een fietskaart die hen langs een
aantal mooie locaties voert. Op al deze locaties valt iets te beleven of te krijgen. Wij denken
bv. aan een ijsje bij IJshoeve Nicky, demonstraties bij Circus Sarakasi, je fiets in orde laten
zetten door de Fietsersbond (locatie vrij te kiezen), een miniconcert of -theater door een
toneelvereniging of de academie, enzovoort. De route die je volgt is afhankelijk van je
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vertrekpunt, maar iedereen eindigt rond 17u op het Wiezeplein. Met deze tocht worden de
deelgemeenten verbonden en een aantal lokale verenigingen en handelaars betrokken.
Op het eindpunt kan iets gegeten worden bij de foodtrucks, iets gedronken aan de toog,
kunnen de kinderen spelen op het springkasteel en start een optreden voor de kinderen.
Hiervoor heeft de jeugddienst een optie genomen op de KetnetBand. De uitkoopsom
hiervoor zou 4.750 euro (excl. btw) bedragen.
Na dit optreden gaan we over naar het officiële deel met toespraken en Vlaamse Leeuw,
gevolgd door het avondoptreden. Wij willen graag met lokale artiesten en verenigingen een
zangavond in mekaar steken (Wieze Zingt, naam ieder jaar aan te passen naar de locatie).
Wij denken bv. aan Mayke Vanes, Gino Verano, Lebbeekse bands, muziek- en
dansverenigingen (Incar is reeds vragende partij). Het budget hiervoor kunnen we nog niet
meegeven, dit moet besproken worden met de artiesten en verenigingen die willen
meewerken. Daarnaast moeten we ook nog de kostprijs van de P.A. in rekening brengen
(± 2.000 euro).
Graag willen wij aan het schepencollege goedkeuring vragen om dit concept verder te
mogen uitwerken. D.w.z. de fietstocht uitstippelen en leuke randanimatie zoeken, alsook het
optreden voor de kinderen vastleggen, het avondprogramma in mekaar steken, een P.A.firma zoeken, enzovoort. Daarnaast moeten wij met de technische dienst en veiligheidscel
de locatie bekijken en bepalen hoe het evenement hier kan opgebouwd worden.
Kan het schepencollege akkoord gaan met het verder uitwerken van het voorgestelde
programma voor Lebbeke Feest/11 juliviering in 2020?

Het schepencollege gaat akkoord met het verder uitwerken van het voorgestelde
programma voor Lebbeke Feest/11 juliviering in 2020.
Er dienen kwaliteitsvolle foodtrucks te worden voorzien (dus niet enkel frieten en
hamburgers).
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, en aan de financieel
directeur.

30.

Organisatie GOTCHA.

Bericht van Amber Lambrecht, jeugdwerker, en Elke Heuvinck, cultuurdeskundige,
d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Met de wintertijd in het vooruitzicht, en de eerder goedgekeurde voorstellen voor de
programmatie van Lebbeke Wintert, bleek er nog één hiaat in de gehele programmatie,
namelijk een optreden voor de toekomst van morgen: onze jeugd.
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Om dit hiaat in te vullen, willen wij dit jaar iets creatiever aan de slag gaan. We plannen niet
zo maar een duur optreden van Studio 100 of Ketnet, maar wensen graag een groot spel uit
te werken met de hele jeugd in (Groot-) Lebbeke met als apotheose een (veel goedkoper)
optreden op de kinderdag van Lebbeke Wintert.
Die kinderdag vindt (traditiegetrouw) plaats op de eerste zondag van de kerstvakantie. Dit
jaar valt die op zondag 22 december.
Het spel “GOTCHA”
Elke zichzelf respecterende (jeugd)vereniging is er vast al mee in contact gekomen. Het spel
waarbij je zo veel mogelijk van je makkers de figuurlijke dood in jaagt met één straal van het
dodelijk waterpistool. Diegene die iedereen overleeft, is de eindwinnaar.
We plannen twee versies van het spel in te voeren:
-

-

GOTCHA junior: voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar.
In deze versie krijgen de kinderen uitsluitend “doelwitten” die ook naar hun school
gaan. Het is voor een kind van 6 namelijk bijna onmogelijk om een leeftijdsgenoot te
raken als die naar een andere school gaat of naar een andere jeugdvereniging gaat.
En dat werkt demotiverend.
Het is hierbij belangrijk dat de scholen meegaan in ons verhaal. Zij moeten de
kinderen aansporen om deel te nemen, uitleggen dat het mooie prijzen zijn en dat ze
zeker hun poster voor het raam moeten hangen, want dat ze daarmee ook een
mooie prijs kunnen winnen.
GOTCHA senior: voor alle jeugd van 13 jaar tot 18 jaar.
In deze versie richten we ons vooral op de middelbare jeugd. Zij zullen worden
bereikt via de jeugdraad en jeugdverenigingen. Het is voor hen wel makkelijker om in
contact te komen met leeftijdsgenoten vanwege hun sociale kalender. We hopen zo
ook eindelijk die moeilijk bereikbare doelgroep tot bij de gemeentelijke diensten te
krijgen.
Hierbij is het dus belangrijk dat we de leiding meekrijgen. Zij moeten mee promo
voeren en de kinderen warm maken om deel te nemen.

Waarom “GOTCHA”?
1. BETROKKENHEID
Het is een leuke manier om de Lebbeekse jeugd meer betrokken te maken met de
Vrijetijdsdiensten (ze mogen hun inschrijvingsstrookjes in de brievenbus droppen, ze dienen
hun welkomstpakket te komen halen op de jeugddienst, worden aangeraden de sociale
media goed te volgen voor extra tips,…).
2. VERBONDENHEID
Bovendien verhoogt het ook de verbondenheid tussen de Lebbeekse jeugd onderling. Het
biedt een extra onderwerp om over te praten, ze laten hun vriendjes niet zo maar alleen
want met een getuige kan je niet uitgeschakeld worden, … Bedoeling is dat we heel Lebbeke
gaan mobiliseren en dat het een beetje “the talk of the town” wordt. Althans toch onder de
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jeugd.
3. BUDGETVRIENDELIJK
Daarnaast biedt het een leuke aanloop naar de Spuuwwkinderdag tijdens Lebbeke Wintert.
Aangezien daar de prijsuitreiking en een afsluitend optreden (dat binnen het budget zal
blijven) zal plaatsvinden zullen alle deelnemers officieel (via mail of brief) worden
uitgenodigd. Dit vormt een veel goedkoper alternatief dan de workshops en optredens die
vorige jaren werden aangeboden. Ter vergelijking: de prijs van een optreden van de
KetnetBand bedroeg 4.350 euro (excl. btw, exclusief catering, exclusief dranken).
De geschatte kostprijs van het GOTCHA – spel (inclusief optreden van “De Planken”)
bedraagt ± 2.500 euro
Hoe gaat het in zijn werk?
Na een korte maar hevige periode van promotie (zie hieronder) hopen wij dat tal van onze
jeugd zich zal inschrijven voor het GOTCHA-spel. Om het spel laagdrempelig te houden,
willen we verschillende mogelijkheden van inschrijven aanbieden:
1. Via de webwinkel op www.lebbeke.be.
2. Via mail (hiervoor zal kosteloos een nieuw e-mailadres worden aangemaakt:
GOTCHA@lebbeke.be)
3. Via inschrijvingsstrookjes die zullen meegegeven worden op school en die ze in
éénder welke brievenbus op de gemeente kunnen droppen. Kennis van het spel bij
alle betreffende diensten is hierbij dus van vitaal belang.
Het is bij die inschrijving belangrijk dat zij volgende gegevens zeker meegeven (dit zal ook
duidelijk vermeld staan in alle communicatie):









Foto:
Voor- en familienaam:
Leeftijd:
School:
Jeugdvereniging:
Sportclub:
Hier kun je me vinden wanneer ik niet op school zit:
GSM-nummer (maar enkel voor de spelleiding – dit wordt er afgeknipt)

Na de inschrijving krijgen ze een bevestigingsmail of bevestigingsbrief (zie bijlage
“bevestigingsbrief_GOTCHA”). Hierin staat een eerste keer alle informatie die ze nodig
hebben om het spel tot een goed einde te brengen.
Daarna mogen ze hun welkomstpakket (spelregels - bijlage “spelregels GOTCHA”, checklist –
bijlage “checklist GOTCHA”, tips – bijlage “tips GOTCHA”) komen ophalen (tijdens de
openingsuren) en kan het spel van start gaan. De officiële start wordt gegeven op de sociale
media, deelnemers ontvangen ook een mail of een sms’je wanneer het spel dus begint.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 oktober 2019 (start herfstvakantie), het spel start
officieel op vrijdag 1 november om 11.59 uur en eindigt op vrijdag 20 december 2019 om
11.59 uur.
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Er zal gezamenlijk worden afgeteld naar het GOTCHA – spel op de sociale media van de
Vrijetijdsdiensten en hier zullen ook geregeld teasers en tips verschijnen. Ook op de officiële
website van de gemeente zal er worden afgeteld en af en toe een motiverend berichtje
verschijnen.
Promotie
We willen de promotie vooral digitaal aanpakken, dus vooral via sociale media, website en
per mail. Daarnaast willen we graag dat “GOTCHA” het straatbeeld kleurt. Daarom zouden
we graag ook 50 posters laten drukken op A2-formaat bij Papyrus die we op de publieke
aanplakborden hangen en ook bij de handelaars zullen ronddelen en op alle
gemeentediensten aanplakken. Daarnaast geven we in het welkomstpakket “Wanted”
posters mee. Deze kunnen de deelnemers voor het raam hangen om hun deelname kenbaar
te maken aan anderen en kunnen ze zo ook kans maken op een prijs. Hier worden 10
deelnemers willekeurig uitgekozen die een prijs krijgen omdat ze hun poster hebben
opgehangen. Dit zal opnieuw de betrokkenheid en verbondenheid verhogen.
Er zal ook een persbericht worden uitgestuurd in de trend van “Lebbeke in de ban van
GOTCHA”, om de deelnemers speciaal te laten voelen wanneer het artikel in de krant
verschijnt.
Ook de Kramiek en de Pretgazet worden ingeschakeld. Het is te laat om om de opstart er in
te krijgen, vandaar de nadruk op de digitale bekendmaking, maar eens het spel bezig is,
kunnen we extra tips en motivaties via deze kanalen Lebbeke insturen.
Prijsuitreiking: zondag 22 december 2019 om 15u
Alle deelnemers worden officieel uitgenodigd voor de prijsuitreiking die zal plaatsvinden op
zondag 22 december (de Spuuwwkinderdag) vanaf 15u. De jeugdverenigingen kunnen zo
ook langskomen. De prijzen worden als volgt uitgedeeld:
-

De laatste 30 overlevenden krijgen een goodiebag van de gemeente Lebbeke
De laatste 20 overlevenden krijgen een duoticket van Jump Factory
De laatste 10 overlevenden krijgen een 10-beurtenkaart van de ijspiste (junior) of
11-beurtenkaart cinema Albert (senior)
Als afsluiting van de GOTCHA-periode zal er een optreden van “De Planken” plaatsvinden.
De Planken zijn de populaire jongens van naast de deur met Rob Teuwen als de vrolijke deugniet
(eeuwige roem is zijn deel als Billie ‘dankzij’ die ontelbare heruitzendingen van F.C. De Kampioenen).
Patje, de schotse ruige rocker is er ook nog bij en Wizzy bewijst nog altijd dat piano spelen wél cool is.
Marco Basso is ondertussen opgeklommen tot de hoogste regionen van het schlagermilieu, strak in
het (roze) pak, sympathiek, luidruchtig maar altijd schattig en met een hoog knuffelgehalte. Metal
Guido heeft jammer genoeg last van metaalmoeheid en wordt vervangen door zijn neefje Metal
Vinny.
Een uur lang degelijk muzikaal entertainment voor de hele familie van de …euh...bovenste plank dat is
een optreden van De Planken!
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Kostenplaatje
-

-

Optreden “De Planken” (50% korting)
750 euro
50 A2- affiches “Pak me dan” (zie bijlage)
65 euro
500 Polsbandjes Maxi-Event (25 euro opstart + 500 x 0,34 euro)
195 euro
Prijzenpakket
o Laatste 30 overlevenden: goodiebags gemeente Lebbeke
50 euro
o Laatste 20 overlevenden: duoticket Jump Factory (+ 20% korting)160 euro
o Laatste 10 overlevenden: 10-beurtenkaart ijspiste (junior)
500 euro
o Laatste 10 overlevenden: abonnement cinema Albert (senior) 750 euro
Willekeurige winnaar van poster aan het raam: prijzenpakket
30 euro
Totaal = 2.500 euro

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van het GOTCHA-spel.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur, aan de
cultuurdienst, aan de jeugddienst, aan de sportdienst, aan de bibliotheek, aan de
academie, en aan de communicatieambtenaar.

Schepen Mike Torck verlaat de vergadering te 15.30 uur.

31.

Academie. Huurgeld VBS Wieze.

Bericht van Christine De Greef, academie, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
De gemeente Lebbeke geeft opnieuw initiatielessen woord en muziek in de muzoklas van de
VBS in Wieze.
Vorig jaar hebben wij dit voor de eerste maal gehuurd als gemeente.
Kan dit voor dit schooljaar hernomen worden a.u.b.?
De waarborg van 250 euro werd vorig jaar betaald.
Het huren van het muzolokaal komt op 1.000 euro voor een geheel schooljaar (prijs 10 euro
per maand aangepast).
Kan het college zich hiermee akkoord verklaren.

Het schepencollege gaat akkoord.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de academie, en aan de financieel
directeur.
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32.

Adviesraden. Afsprakennota.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
De afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden werd afgevoerd van de
agenda van de gemeenteraad van 28.08.2019 om reden dat er nog aanpassingen dienden te
gebeuren.
De nieuwe nota werd voorgelegd aan het open jeugdplatform van 31.08.2019 en het open
sportplatform van 04.09.2019 en kreeg positief advies. De open cultuurraad moet dit punt
nog behandelen. De open seniorenraad moet nog samengesteld worden en zal pas in
oktober/november advies kunnen geven.
De milieuraad heeft veel van de zaken uit de afsprakennota vastgelegd in hun statuten.
Om vlot verder te kunnen worden volgende vragen gesteld aan het schepencollege:
 Is het de bedoeling dat ook de andere niet-vrijetijdsgelinkte adviesraden hierover
eerst nog advies geven? Zo ja, hadden we graag geweten aan welke adviesraden het
schepencollege denkt (zodat deze dit ook kunnen voorleggen)?
 Vermits nog niet alle raden de kans gehad hebben de nieuwe afsprakennota te
bespreken zal dit pas voorgelegd worden aan de gemeenteraad van december 2019.
Kan het schepencollege hiermee akkoord gaan?

Het schepencollege stelt dat volgende adviesraden deze nota moeten bespreken:
milieuraad en seniorenraad.
Het schepencollege gaat akkoord om dit voor te leggen aan de gemeenteraad van
november 2019.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris,
aan Nathalie Willems - milieuambtenaar, en aan Sven Huygens - sociale dienst.

33.

Farys-sportcentrum. Groot onderhoud wedstrijdbad 2020.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 19.09.2020.
Omschrijving en motivatie
Tijdens onze sluiting van 11.07.2020 tot en met 31.07.2020 voorzien wij een groot
onderhoud van ons wedstrijdbad.
Deze werken houden het volgende in:
 Leegmaken wedstrijdbad (gespreid over 4 dagen) door eigen personeel.
 Grote kuis vloer en overloopgoten door eigen personeel.
 Herstellen elastische voegen door de firma Standaert.
 Controle en eventuele opvulling van de filter door de dienstverlener.
 Opvullen bad door eigen personeel en dienstverlener.
Graag hadden we echter ook de polysterwand opnieuw laten schilderen (dit werk werd in
het verleden reeds een 5-tal keer uitgevoerd, de laatste keer was in 2010). We hebben
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gemerkt tijdens het onderhoud van het instructiebad deze zomer, dat de schilderwerken (én
herstellingen aan de wand) echt wel nodig zijn. Deze werken (afschuren, herstellen polyester
waar nodig en schilderen) worden geraamd op ongeveer € 4.500,00 en moeten uitgevoerd
worden door een gespecialiseerde firma.
Kan u akkoord gaan met deze instandhoudingswerken tijdens de zomersluiting van 2020?

Het schepencollege gaat akkoord met deze instandhoudingswerken tijdens de
zomersluiting van 2020.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris, en
aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

34.

Sportdienst. Problemen dak gebouwen Konkelgoed.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Op 23.09.19 kreeg ik de onderstaande mail van de verantwoordelijke van FC Lebbeke:
Dag Marnix en Gunther,
In de technische ruimte op onze site op het Konkelgoed waren twee lekken afkomstig van het platte dak daar
boven. Bij nazicht bleek dat de dakbedekking zich in slechte staat bevindt.
Op verschillende plaatsen is de roofing los gekomen en is deze ook zeer broos geworden. Zie hiervoor de foto’s
hieronder.
Omdat een van de twee waterlekken terecht kwam op de elektrische leiding van onze wasmachines heb ikzelf
een voorlopige herstelling uitgevoerd. Ik heb zeker over een lengte van 10 meter speciale textieldoek geplaatst
en dichtingsproduct van Soudal aangebracht (kostprijs bij De Kinder 66 euro).
Zie 3de foto (?). Op het dak van de kleedkamers en het Clubhouse is een nieuwe bedekking dringend nodig!
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Uiteraard zal dit uitmonden in de vraag om het dak te herstellen. Daar we zelf niet de kennis
hebben moet dit gebeuren door een externe aannemer. Is het schepencollege akkoord dat
we prijs vragen voor plaatselijke herstelling van het dak door een lokale dakwerker?
De kosten zijn ten laste van de gemeente (gebouw zit niet onder Farys).

Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.
Schepen Goedele Uyttersprot zal hiervoor een plaatsbezoek brengen en dit verder
bekijken.

35.

Problematiek parking sportcentrum FC Lebbeke.

FC Lebbeke reserveert parkeerplaatsen op de parking van het sportcentrum.
Bespreking hiervan.

Het schepencollege neemt kennis van deze problematiek.

36.

Academie Lebbeke- zonnepanelen.

Bericht van de dienst grondgebiedzaken, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Het schepencollege besliste op 25 februari 2019 om meer zonnepanelen te plaatsen op het
dak van de nieuwbouw van de academie en deze opdracht toe te wijzen aan Fluvius. Er werd
toen prijs gevraagd voor de uitbreiding van de zonnepanelen, aan Fluvius via de EDLBprocedure (energiediensten voor lokale besturen) en er werd prijs gevraagd aan de
uitvoerende aannemer van de academie, VMG-De Cock. De offerte van VMG-De Cock
bedroeg 57.954,15 euro excl. btw. De offerte van Eandis bedroeg 47.218,53 euro excl. btw.
Op 25 februari (datum sluiten overeenkomst) was het dak reeds geplaatst op de academie.
Op 25 september krijgen we volgende informatie per e-mail van Fluvius:
- Bij navraag bij verschillende producenten blijkt er geen marktaanbod (meer) te
bestaan voor beugels voor dit type steeldeck.
- De aannemer is evenwel bereid om zelf beugels te (laten) produceren. Hiervoor zal er
normaliter geen meerprijs zijn, bevestiging volgt nog. Hij dient wel nog een
producent te zoeken, geschatte levertijd na akkoord een viertal weken.
- Voor de gemeente houdt dit toch wel een risico in naar aansprakelijkheid. Op de
beugels op zich wil de aannemer wel garantie bieden, maar op de verbinding met het
steeldeck willen ze dit niet. De schroefverbinding naar de steeldeck en hoe de
steeldeck zich hierop gedraagt (eventueel uitscheuren van de schroefgaten) is
onduidelijk.
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-

Er was hierover wel contact met Kingspan en Kingspan bevestigt dat de panelen
voldoen aan stijfheid en stevigheid om de beugels, rails en pv panelen te dragen.
Gelet op de onvolledige garanties die er dus geboden worden op de uitvoeringswijze
laten wij de beslissing aan de gemeente of zij met deze uitvoeringswijze het project
verder willen uitvoeren, dan wel de overeenkomst aanpassen of verbreken.

Het is zeer jammer dat Fluvius 7 maanden wacht om de gemeente definitief in te lichten
over onvolledige garanties die er geboden worden op de uitvoeringswijze. Nochtans was op
datum van de ondertekening van het contract, het dak reeds geplaatst en kon Izen, de
aannemer die in opdracht van Fluvius de zonnepanelen plaatst, toen de daksamenstelling
onderzoeken. Er werd op verschillende manieren aangedrongen bij Fluvius een startdatum
of uitsluitsel te krijgen of Izen al dan niet de opdracht kon uitvoeren. Er werd eind juni een
overleg gepland met alle partijen om tot een oplossing te komen, waarbij Izen afwezig bleef.
Aangezien er geen garantie gegeven wordt voor de bevestiging op het dak en het eventueel
uitscheuren van de schroefgaten, is het risico op regenwaterinfiltratie te groot. Om deze
reden wordt geadviseerd om de werken te laten uitvoeren door VMG - De Cock, uitvoerende
aannemer van de academie.
Omdat zonnepanelen waren opgenomen in de initiële aanbesteding en VMG - De Cock de
laagst regelmatige inschrijver was, kunnen we er van uit gaan dat de offertes van VMG – De
Cock marktconform zijn. De offerte van VMG De Cock voor de zonnepanelen bij
aanbesteding bedroeg 15.000 euro excl. btw. VMG-De Cock is nog steeds bereid de
uitbreiding van de zonnepanelen te plaatsen.
Vraag
Is het college van burgemeester en schepenen bereid om:
 het contract met Fluvius te verbreken
 de uitbreiding van de zonnepanelen toe te wijzen aan VMG-De Cock voor
57.954,15 euro excl. btw?

Het college van burgemeester en schepenen is bereid om:
•
het contract met Fluvius te verbreken
•
de uitbreiding van de zonnepanelen toe te wijzen aan VMG-De Cock voor
57.954,15 euro excl. btw.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedzaken, en aan
de financieel directeur.

37.

Herstellen trage weg tussen Opstalstraat en Potaardestraat (de Capaen).

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
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De Capaen, de trage weg tussen de Opstalstraat en de Potaardestraat, vormt een belangrijke
verbinding op de grens van Lebbeke – Buggenhout (Ter Hoevenstraat in Buggenhout). Door
het intense landbouwverkeer is deze weg niet meer goed toegankelijk voor fietsers die via
deze weg veiliger naar Buggenhout kunnen fietsen (zie foto in bijlage).
In de adviesnota van het tragewegenplan van de parochie Heizijde staat het volgende te
lezen over de weg:
Vooral deze weg is van belang in deze cluster. Het is een trage verbinding tussen de
Opstalstraat en Ter Hoeven. Deze weg is niet altijd helemaal perfect toegankelijk voor de
gewone fietser door landbouwverkeer. De weg maakt ook deel uit van het MTB-netwerk.
Het herstellen van deze trage weg en het verbeteren van de ondergrond voor de fietsers is
dus zeker te verantwoorden.
Het herstellen van de trage weg is dus zeker opportuun.
Voor deze werken werd er prijs gevraagd bij 3 aannemers (op advies van de vzw Trage
Wegen):
 Green Road NV, Moerstraat 4, Heusden – Destelbergen
 Road Roller, Stationsstraat 124, Waarschoot
 Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60C, Wetteren
Enkel Green Road NV heeft een offerte overgemaakt voor een bedrag van 22.008,69 euro
btw inclusief (zie offerte in bijlage). In het verleden hebben wij met deze firma reeds
samengewerkt voor andere wegen, die zich nog steeds in goede toestand bevinden. Ik stel
dan ook voor om deze opdracht aan hen te gunnen.
Het bedrag is voorzien in de investeringsenveloppe omgeving, AR: 2240007, BI 020000.
Voor deze werken kan er subsidie aangevraagd worden bij de provincie Oost-Vlaanderen,
namelijk 40 % van de subsidieerbare kosten, wat neerkomt op 8.803,48 euro.

Het schepencollege gunt het werk ‘Herstellen trage weg tussen Opstalstraat en
Potaardestraat (de Capaen)’ aan Green Road NV voor een bedrag van 22.008,69 euro btw
inclusief.
Er zal nog een locatie bepaald worden om een tractorsluis te voorzien.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Nathalie Willems - milieuambtenaar,
en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

38.

Infofolder wachtbekken Heistergem.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 24.09.2019.
Omschrijving en motivatie
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Om het wachtbekken Heistergem, gelegen tussen de Klein-Antwerpenstraat en het Eeksken
en op het grondgebied van Buggenhout, Lebbeke en Opwijk, beter bekend te maken zouden
we een infofolder maken voor de 3 gemeenten in samenwerking met de VMM en
Natuurpunt. Het zal een folder worden met informatie en veel foto’s over het wachtbekken
en het natuurleven en landschapsbeheer in het wachtbekken.
De infofolder zal verspreid worden bij de bevolking via de gemeentelijke diensten en bij de
scholen in de 3 gemeenten in het kader van sensibilisatie rond natuur over het wachtbekken
en op die manier kunnen de scholen in de 3 gemeenten ook klasuitstappen (natuureducatie)
organiseren naar het wachtbekken.
De kostprijs voor het lay-outen en drukken van deze folder op 10.000 exemplaren bedraagt
1.137 euro exclusief btw en zal besteld worden via het raamcontract van de gemeente
Opwijk. Het gaat om een folder op A3-formaat recto-verso en geplooid met 6 vlakken. De
prijs zal gedragen worden door de 3 gemeenten, zodat dit voor Lebbeke neerkomt op
ongeveer 379 euro exclusief btw.

Het schepencollege gaat akkoord met het maken en drukken van een infofolder over het
wachtbekken Heistergem voor een bedrag van ongeveer 379 euro exclusief btw.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

39.

Hof ten Dijke: resultaten booronderzoek.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 25.09.2019.
Omschrijving en motivatie
Recent werd het geofysische onderzoek van Hof ten Dijke afgerond. In bijlage vinden jullie
het rapport van dit onderzoek.
Volgende conclusie kan getrokken worden:
De landschappelijke en waarderende boringen bevestigen het archeologische potentieel van
de vorige onderzoeksfases en wijzen op een (deels) bewaarde site met walgracht op deze
locatie. De opgevulde walgracht is archeologisch nog detecteerbaar in de ondergrond, zij het
met variabele diepte (ca. 75cm in het noorden & tot -115cm in het zuidwesten). Aangezien
de bodemingrepen o.m. voorzien in het herprofileren van deze gracht is het plaatsen van
één of meerdere profielen op deze opgevulde walgracht aangewezen.
De hoogste concentratie (bewonings-)sporen wordt verwacht in de zandigere zone in het
zuidoosten van het projectgebied. De waarderende boringen wijzen op de aanwezigheid van
verschillende antropogeen gevulde uitgravingssporen. Over de exacte aard en configuratie
ervan kan evenwel op basis van het huidige gevoerde onderzoek nog geen uitspraak gedaan
worden. Hoewel de geplande bodemingrepen beperkt blijven in deze zone lijkt verder
onderzoek van deze zone zeker aangewezen om tot een beter begrip van het site te komen
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en aldus de toekomstige bezoeker beter te kunnen informeren over de historiek van het Hof
Ten Dijke.
Concreet dient het proefsleuvenonderzoek volgens de modaliteiten van het PVM van
archeologienota met ID 8740 te verlopen, hierbij dient gewerkt te worden met gerichte
sleuven van 2 kraanbakken breed (ca. 3,6 à 4m breed) (Aluwé et al, 2018). Op basis van het
tot heden gevoerde onderzoek dienen zes controlesleuven gericht ingepland te worden. In
een gekruist patroon worden over de zandige zone en de daar gedetecteerde anomalieën
twee controlesleuven geplaatst (NO-ZW & NW-ZO). Ter evaluatie van het profiel van de
opgevulde walgracht dienen twee controlesleuven ter hoogte van de twee boortransecten
geplaatst te worden. Tenslotte worden nog twee korte gerichte controlesleuven ingepland:
één ter hoogte van de gedetecteerde anomalieën in het zuiden en een tweede controlesleuf
in de centrale zone, waar weinig geofysische anomalieën tot uiting kwamen. Met deze
werkwijze kan de profielopbouw van zowel de walgracht alsook deze van de zandigere zone
en de zone daarbuiten in detail bestudeerd worden. De inplanting van de sleuven is zodanig
gekozen zodat de gedetecteerde geofysische anomalieën op het terrein geëvalueerd kunnen
worden, met het oog op het bekomen van de bepaling van de aard, typering en datering van
deze anomalieën. Lokale uitbreidingen met kijkvensters zijn mogelijk nodig om tot een goed
begrip van het site en de gedetecteerde structuren te komen.
Het uitvoeren van het gerichte proefsleuvenonderzoek zou neerkomen op 4.875 euro
exclusief btw en kunnen geboekt worden onder algemene rekening 6159999, beleidsitem
052900, actie 261. Deze kosten komen ook in aanmerking voor subsidie.

Het schepencollege gaat akkoord met het uitvoeren van het gerichte
proefsleuvenonderzoek voor een bedrag van 4.875 euro exclusief btw.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de milieuambtenaar, en aan de
financieel directeur.

Externe agendapunten
44.

Aanvraag staanplaats hamburgerkraam op de parking van het sportcentrum.

Kennis wordt genomen van de vraag van Adil Bouyghjdane, tot het bekomen van een
staanplaats met hamburgerkraam op de parking van het sportcentrum.

Het schepencollege beslist het volgende:
Deze staanplaats wordt toegestaan voor een periode van 6 maanden mits betaling van de
geldende retributie.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris,
en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.
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45.

Aanvraag gebruik houten chalets door gemeente Opwijk.

Kennis wordt genomen van het e-mailbericht d.d. 23.09.2019 van de gemeente Opwijk
waarin zij het gebruik vragen van 4 houten chalets voor hun kerstmarkt van 25.11.2019 tot
en met 02.12.2019.

Het schepencollege geeft toelating aan de gemeente Opwijk om vier houten chalets te
gebruiken. Hiervoor dienen zij geen retributie te betalen.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Gonda Van der Vorst uitleendienst, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

Toegevoegde agendapunten
46.

Aanvraag plaatsen banieren Oktoberfeesten.

Aan de organisatoren van de Oktoberfeesten wordt toestemming gegeven om banieren van
deze feesten te hangen aan de vlaggenmasten op de rotondes van de N47.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de technische dienst.

De zitting wordt gesloten om 16.10 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 14 oktober 2019 te 13.30 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
De Algemeen directeur
De wnd. burgemeester

Luc Vermeir

Jan Vanderstraeten
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