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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 21 OKTOBER 2019.
Aanwezig:

Raf De Wolf: Burgemeester;
Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Maria Van Keer, Mike Torck,
Goedele De Cock: Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur

De zitting wordt geopend om 13.55 uur.

AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 14.10.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 14.10.2019 worden
goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

Intergemeentelijke archivaris: actieplan 2019-2020 en plan van aanpak.

Bericht van Ann Seymoens, stafmedewerker, d.d. 10.10.2019.
Omschrijving en motivatie
In 2019 werd een nieuwe intergemeentelijke archivaris aangeworven die van start ging op
1 mei 2019. Na een inwerkperiode van een aantal maanden met kennismakingsgesprekken
en een rondgang langs alle diensten van gemeente en OCMW zal de focus liggen op: een
blijvende opvolging van de basisarchiefwerking in de zes gemeenten, een blijvende aandacht
voor en ondersteuning van de vrijwilligerswerking en het op elkaar afstemmen van het
archief en de archiefwerking van gemeente en OCMW. Om de werking en de expertise van
de archivaris ten volle te benutten, werd beslist om per gemeente een algemeen actieplan
voor de periode 2019-2020 op te stellen. Dit plan biedt een schematisch overzicht van: de
overkoepelende actiepunten voor de zes gemeenten, de archiefvorming (analoog en
digitaal) en de specifieke noden/vragen per dienst en de vooropgestelde doelen
(actiepunten) inzake archiefzorg en -beheer, de betrokken partijen en de termijnen
waarbinnen deze doelen bereikt willen worden.

Het schepencollege neemt kennis van het actieplan 2019-2020 van de intergemeentelijke
archivaris.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan Liese Vandoninck - intergemeentelijke
archivaris, en aan Luc Vermeir - algemeen directeur.
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3.

Centraal Kerkbestuur. Budget 2020 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw
Geboorte, Heilig Kruis, HJM Vianney, Sint-Martinus en Sint-Salvator, en
budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 15.10.2019 van het Centraal Kerkbestuur
Lebbeke Grote Plaats 15 te 9280 Lebbeke met in bijlage het gunstig advies van de kerkelijke
overheid inzake het budget 2020 van de parochies Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, Heilig kruis,
HJM Vianney, Sint-Martinus en Sint-Salvator, en budgetwijziging 2019/1 van de parochie
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

Interne agendapunten
4.

Plaatsen prikklok in Denderbelle en Wieze.

Bericht van Christine De Greef, academie, d.d. 01.10.2019.
Omschrijving en motivatie
Samen met Liesbeth Vermeir van het OCMW willen we graag een aanvraag doen om zowel
in De Brouwerij te Denderbelle als in het Ontmoetingscentrum te Wieze een prikklok te
plaatsen.
Dit om het personeel van het OCMW, meer bepaald het personeel dat bij de mensen thuis
gaat poetsen en het toezichtpersoneel van de academie die in de bijafdelingen Denderbelle
en Wieze werken, te laten prikken.
Wij als academie hebben een bijafdeling in de oude pastorij in Wieze, maar het toezicht kan
perfect gaan prikken in het Ontmoetingscentrum.
Dit om de controle te kunnen bewaren.
Voorstel beslissing
Graag opdracht geven om zowel in Denderbelle (De Brouwerij) als in Wieze
(Ontmoetingscentrum) een prikklok te hangen.
Deze mensen dienen wel een sleutel ter verkrijgen van De Brouwerij en
Ontmoetingscentrum, om te kunnen prikken.
Dit kan eventueel nog mee met het dossier van de SDP klok die nog moet geplaatst worden
in de nieuwbouw van de academie (ingang en administratie nieuwbouw).

Het schepencollege stelt dit punt uit.

12.

Vraag tot verplaatsen zaterdagopening dienst bevolking.
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Bericht van Sofie Spinoy, diensthoofd burgerzaken, d.d. 15 oktober 2019.
Omschrijving en motivatie
Normaal gezien is de dienst bevolking open op zaterdag 4 januari 2020. Op 3 januari gaan de
meeste collega’s naar het nieuwjaarsfeest. Om iedereen de kans te geven om volop van dit
feest te kunnen genieten, vraag ik de dienst bevolking uitzonderlijk te sluiten op zaterdag
4 januari, doch open te zijn op zaterdag 11 januari.
Uiteraard zal dit voldoende gecommuniceerd worden via de website en Kramiek.

Het schepencollege gaat akkoord met dit voorstel.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sofie Spinoy - diensthoofd burgerzaken, aan de
personeelsdienst, en aan de communicatiedienst.

13.

Geboortelijsten gezinsbond.

Het schepencollege beslist om een lijst met adressen van jonge ouders aan de Gezinsbond te
geven voor de verzending van hun gratis magazine ”Brieven aan Jonge Ouders” en dit tot hun
dossier voor het rechtstreeks verkrijgen van de gegevens bij het Rijksregister in orde is.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst burgerzaken.

14.

Aanpassing reservatiesysteem trouwzaal.

Bericht van Sofie Spinoy, diensthoofd burgerzaken, d.d. 15 oktober 2019.
Omschrijving en motivatie
Huwen in Lebbeke kan op vrijdag- of zaterdagnamiddag in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Bij reservatie van een huwelijksdatum door de huwelijkskandidaten dient onze dienst de zaal
te reserveren.
Het lijkt ons dan ook logisch dat de raadzaal op vrijdag- en zaterdagnamiddag vrij blijft voor
huwelijken. Nu wordt deze sporadisch ook gebruikt voor wijndegustaties of tentoonstelling.
Voorstel beslissing
De raadszaal uit het reservatiesysteem halen voor vrijdag- en zaterdagnamiddag.

Het schepencollege gaat akkoord met bovenstaand voorstel.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Natalie De Smet cultuurdienst, en aan de dienst burgerzaken.
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18.

Werkschema pandenbelasting 2020.

Bericht van Sven Huygens, sociale dienst, d.d. 15.10.2019.
Omschrijving en motivatie
Indien we als gemeentebestuur vanaf 01.01.2020 van start willen gaan met de invoering van
een pandenbelasting (zowel leegstand als verwaarlozing als 2de verblijf), moeten er nog heel
wat voorbereidingen getroffen worden.
Momenteel beschikken we over een deels opgekuiste lijst van leegstaande woningen en
gebouwen. Deze lijst bestaat nog steeds uit meer dan 1.100 (mogelijks dubbele) adressen,
die allemaal ter plaatse moeten worden nagekeken.
Het is pas nadat deze lijst volledig up-to-date is gezet, dat we werk kunnen maken van het
aanschrijven van de eigenaars van al deze panden.
Voor de leegstand is het zo dat een pand pas kan worden opgenomen nadat er minstens
12 maanden geen effectieve bewoning heeft plaatsgevonden. Na de opname moet er terug
een termijn van 12 maanden overschreden zijn, vooraleer we de eigenaar voor de eerste
keer een heffing kunnen opleggen. De reglementen die hiervoor nodig zijn zullen asap
worden geagendeerd op het schepencollege en de gemeenteraad.
Maar om alle administratieve taken reeds op voorhand klaar te hebben, zou ik het
schepencollege willen vragen om het volgende stappenplan goed te keuren en om de
betrokken diensten de opdracht te willen geven, deze taken met voorrang uit te voeren.
Aan de dienst huisvesting wordt gevraagd om samen met de gemeenschapswachten en
eventueel de dienst grondgebiedzaken, de lijst van 1.100 adressen up-to-date te zetten
zodat elk adres maar 1 keer op de lijst voorkomt. In kader van eventuele opnames zou het
gewenst zijn om ook direct 1 foto te nemen van elk pand zodat deze foto kan worden
toegevoegd aan het dossier.
Nadien wordt aan de dienst stedenbouw en de dienst bevolking gevraagd om de dubbele
en/of overtollige adressen te schrappen in de CRAB databank en het Rijksregister.
Aan Sven Huygens wordt eveneens de opdracht gegeven om de standaardbrieven die
gebruikt zullen worden voor het aanschrijven van de eigenaars op te maken. Hiervoor kan
eventueel contact opgenomen worden met de naburige gemeenten en steden.
Aan het schepencollege wordt gevraagd om eens na te denken over wie de dossiers
betreffende leegstand, verwaarlozing en 2de verblijf gaat behandelen na 01.01.2020,
aangezien dit een grote administratie zal vergen zowel voor de opname, als de verwerking
van de bezwaren als in een later stadium de heffingen en de bezwaren tegen de heffing.
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Het schepencollege gaat akkoord met de opmaak van deze lijst maar beslist dat de werkverdeling
voor deze pandenbelasting dient besproken te worden door het managementteam of in een
daartoe opgerichte werkgroep.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sven Huygens - sociale dienst.

24.

Vastleggen vooraf bepaalde plaatsen ambulante handel openbaar domein.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 09.10.2019.
Omschrijving en motivatie
In het reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en
op het openbaar domein is de mogelijkheid voorzien om plaatsen waar ambulante handel
(buiten de markt) mag plaatsvinden vooraf te bepalen. Concreet wil dit zeggen dat het
schepencollege x-aantal plaatsen kiest op haar openbaar domein waar foodtrucks of
marktwagens mogen staan.
Het voordeel is dat we zelf bepalen welke locaties we geschikt vinden voor de verkoop van
goederen langs de openbare weg en dat nieuwe aanvragen steeds op die basis kunnen
beoordeeld worden in plaats van na te gaan of de locaties die de ambulante handelaar
voorstelt ons geschikt lijken als verkoopplaats. Deze optie werd reeds besproken met
schepen Uyttersprot en schepen Van Keer.
Momenteel wordt op volgende locaties reeds toestemming gegeven tot verkoop:
Denderbelle
Kapellenstraat: parkeerstrook tussen huisnummer 60 en huisnummer 62 (frituur)
Lange Minnestraat
Bushokje naast school (kip-aan-het-spit)
Lebbeke
Grote Plaats (monument) (kip-aan-het-spit en foodtruck De Mistanguette)
Flor Hofmanslaan (rechtover watertoren) (hamburgerkraam en wafelkraam)
Flor Hofmanslaan (nabij rondpunt met Lindenlaan) (hamburgerkraam, kip-aan-het-spit en
gedeelte van aardbeienkraam)
Wieze
Nieuwstraat (hoek Sasbaan) (hamburgerkraam)
Schrovestraat (rechtover Oktoberhallen) – vaste frituur
Wiezeplein (achter kerk) (Pizza Ortaire)
Naast deze locaties is het ook nuttig om er nog enkele extra te voorzien:
Heizijde
Ter hoogte van de kerk of op de parking van het Heidehof
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Denderbelle
Extra locatie op het Dorp
Kan het schepencollege enkele knopen doorhakken zodat het reglement met betrekking tot
de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein verder kan
afgewerkt worden:
 Worden er vooraf bepaalde standplaatsen afgesproken, of wordt iedere aanvraag
individueel bekeken.
 Indien er gekozen wordt voor vooraf bepaalde standplaatsen, worden bovenstaande
dan goedgekeurd (zowel de reeds bestaande, als de nieuwe voorstellen).
 Moeten er nog extra locaties toegevoegd worden aan bovenstaande lijst.

Het schepencollege gaat ermee akkoord om te werken met deze vooraf bepaalde standplaatsen
en dit volgens de hierboven voorgestelde lijst.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst lokale economie, en aan de financiële
dienst.

25.

Goedkeuring kerstrit oldtimerclub VZW Voncktrekkers 14.12.2019.

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

26.

Goedkeuring organisatie ‘In het zadel’ ingericht door De Melkerij, Korte Breestraat 3
te 9280 Lebbeke op zaterdag 21 december 2019 voor Music for Life.

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

27.

Bibliotheek. Voorleesweek met voorleeshond.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 16.10.2019.
Omschrijving en motivatie
Van 16 tot 24 november 2019 is het voorleesweek.
Al enkele jaren organiseren we met de vrijetijdsdiensten tijdens die week het peuterfeest.
Dit jaar gaat dit door op zaterdag 16 november (al goedgekeurd op schepencollege van
september 2019).
Op zondag 17 november (tevens kunstendag voor kinderen) zouden we een voorleeshond
naar de bib van Lebbeke kunnen laten komen. In Tessenderlo was er begin september al een
eerder initiatief met 2 voorleeshonden. Die moet kinderen over hun angst helpen om luidop
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te lezen. “Een hond bekritiseert niet, dat geeft zelfvertrouwen”, klinkt het. Volgens
psychologen kan het nog werken ook. “Wij hebben de neiging snel te corrigeren, terwijl het
net goed is dat kinderen hun eigen fouten ontdekken.”
Via de collega’s uit Tessenderlo kregen we contactgegevens van de organisatie die deze
honden opleidt en een van hun leden is afkomstig uit Lippelo. Zij liet weten dat ze bereid is
om zondagvoormiddag 17 november langs te komen van 10u tot 12u.
(vergoeding begeleider voorleeshond: € 50 per uur + kilometervergoeding).
Op woensdagnamiddag 20 november zullen bibmedewerkers Hanne Callewaert en Dorine
Van Keer zelf een extra voorleesnamiddag organiseren waar onder meer de kinderen van de
buitenschoolse opvang van ‘t Kwakkeltje ook naartoe kunnen komen.
Op zondagvoormiddag 24 november is er het traditionele maandelijkse voorleesmoment
met een voorleesvrijwilliger.

Het schepencollege gaat akkoord met het extra voorleesmoment op woensdag
20 november en met de sessie van de voorleeshond op zondag 17 november (100 euro met
onkostenvergoeding).
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan An Heirbaut - bibliothecaris, en
aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

28.

Farys-sportcentrum. Aanpassing tarieven zwembad m.i.v. 01.01.2020.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 01.10.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het plaatsen van een automatische kassa aan de inkom van het zwembad, welke
operationeel zal zijn vanaf 01.01.2020.
Gelet op de noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande tarievenstructuur van het
zwembad om misbruik bij aankoop van dagtickets te voorkomen.
Gelet op de bespreking van dit dossier op het Open Sportplatform d.d. 04.09.2019.
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de sportraad d.d. 30.09.2019
en hun positief advies.
Verzoek ik om goedkeuring van aanpassing van de tarieven van het zwembad volgens de
bijlagen en dit vanaf 01.01.2020. Na uw goedkeuring moeten deze aanpassingen nog
goedgekeurd worden door het directiecomité van Farys.

Het schepencollege gaat akkoord met de nieuwe tarievenlijst vanaf 1.1.2020.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris.
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29.

Farys-sportcentrum. Goedkeuren bestek vernieuwen verlichting Konkelgoed.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 15.10.2019.
Omschrijving en motivatie
Farys vraagt uw akkoord inzake het bestek voor relighting van het voetbalveld Konkelgoed
(verlichting wordt een energiezuinige LED-verlichting + plaatsen van 2 nieuwe palen).
De nodige budgetten werden hiervoor voorzien in de meerjarenplanning van Farys
(€ 45.000 in 2019), maar gaan op verzoek van de sportdienst pas uitgevoerd worden tijdens
de zomerstop van 2020.
De plaatsbezoeken zijn verplicht voorzien op 12 november. De opening van de offertes is
voorzien op 22 november.
Er werd een lichtsterkte gevraagd van min 200 lux (volgens 27-punten grid van KBVB).
Bij afbraak zullen de oude lichtarmaturen door ons worden gestockeerd en deze kunnen
eventueel gebruikt worden voor het terrein Ziekhuisveldbaan.
Het bestek is opgeladen in Cobra.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris.

30.

Aanvullend verkeersreglement opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking te Konkelgoedstraat 25.

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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21.08.2008: “Aanvullend verkeersreglement
betreffende de Konkelgoedstraat. Parkeervak voor mindervaliden. Goedkeuring.”;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de aanvraagster van de parkeerplaats voor personen met een beperking
t.h.v. Konkelgoedstraat 25 is verhuisd;
Gelet op het advies van de wijkinspecteur d.d. 21.08.2019, waarin wordt gevraagd om de
parkeerplaats voor personen met een beperking te verwijderen aangezien de aanvraagster is
verhuisd en de parkeerdruk in de straat hoog is;
Gelet op de controle, over een periode van een week, door de gemeenschapswachten
waaruit is gebleken dat de desbetreffende parkeerplaats nooit werd ingenomen;
Besluit
Artikel 1 - Het gemeenteraadsbesluit van 21.08.2008: “Aanvullend verkeersreglement
betreffende de Konkelgoedstraat. Parkeervak voor mindervaliden. Goedkeuring.” wordt
opgeheven.
Artikel 2 - De parkeerplaats voor personen met een beperking te Konkelgoedstraat 25 wordt
verwijderd door het bord E9a met rolstoellogo en het witte rolstoellogo in het parkeervak
weg te nemen.
Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

31.

Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas 2019-2020.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 10.10.2019.
Omschrijving en motivatie
De Provincie Oost-Vlaanderen start dit najaar een 9de groepsaankoop van 100% groene
stroom en aardgas op (zie brief in bijlage). Het bureau Pricewise zal opnieuw instaan voor de
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organisatie van de veiling en de afspraken met de energieleveranciers die wensen in te
tekenen.
De informatiecampagne naar alle Oost-Vlamingen zal vanaf 25 november 2019 op gang
worden getrokken. Via de website www.samenaankoopenergie.be zullen de burgers zich
opnieuw online en vrijblijvend kunnen inschrijven gedurende een 10-tal weken. leder die
inschrijft, krijgt na de veiling een persoonlijk aanbod. Op basis daarvan beslist men om al dan
niet over te stappen van leverancier.
Om alle informatie zo goed mogelijk bij de burger te brengen, doen ze graag opnieuw
beroep op de lokale besturen voor de bekendmaking (website, Facebook, Kramiek,…).
Aangezien tijdens de inschrijvingsperiode in totaal toch nog zo’n 3.000 personen zich
inschrijven via een loket, vragen ze om ook dit jaar een bemand loket te voorzien om burgers
te ondersteunen die zich niet digitaal kunnen inschrijven. Net zoals de vorige jaren zouden
we hierop ingaan en de geïnteresseerden laten inschrijven door de milieudienst.

Het schepencollege gaat akkoord om de 9de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas
door de Provincie Oost-Vlaanderen te ondersteunen door het mee bekend te maken en een loket
te voorzien.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar.

33.

Vergoeding natuurgidsen.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 04.12.2018.
Omschrijving en motivatie
Door de gemeenteraad werd in zitting van 19.12.2013 het reglement goedgekeurd
houdende betoelaging van de vergoeding aan natuurgidsen. Concreet houdt dit reglement
in dat scholen die beroep doen op een natuurgids een gemeentelijke subsidie van € 15,00
krijgen.
School
VBS Lebbeke Dorp en VBS
Heizijde

Aangevraagde subsidie (euro)
3 x 15,00 = 45,00 euro

Bij nazicht bleken alle aanvragen te voldoen aan de voorwaarden die in het reglement zijn
gesteld. Er wordt dan ook voorgesteld de bovenvermelde toelage te verlenen.

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de milieudienst, en aan de financiële dienst.
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Externe agendapunten
37.

Vlaams Belang - Vraag inzake het afsteken van vuurwerk.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 12.10.2019 van Gunther
Buggenhout, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang.
Op basis van artikel 9 § 3 van het Huishoudelijk Reglement verzoek ik u binnen de twintig
werkdagen om onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.





Komt of is er een totaalverbod op vuurwerk in onze gemeente?
Zo ja, op welke manier de inwoners daarover (zullen) worden geïnformeerd?
Indien er geen totaalverbod komt: welke afwijkingen er zullen toegestaan worden?
In welke handhavingsmaatregelen gaat de gemeente voorzien?

Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.
De algemeen directeur zal dit schrijven beantwoorden.

38.

SpoorTwee. Uitnodiging Intergemeentelijk Overleg Platform (IOP).

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 10.10.2019 van vzw
SpoorTwee, Spoorwegstraat 1b te 9220 Hamme.
Zoals u weet is Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw werkzaam op het grondgebied van uw
gemeente. Om de samenwerking met de verschillende gemeenten waar we werkzaam zijn te
optimaliseren organiseert Spoor2 een Intergemeentelijk Overleg Platform(IOP). De
bedoeling is om dit overleg ongeveer 2 x per jaar te houden.
U als gemeente mag hiervoor maximum 3 personen afvaardigen.
We willen u graag uitnodigen op ons eerste overleg dat doorgaat op vrijdag 8 november om
10u. Het overleg gaat door op onze hoofdlocatie te Hamme, Spoorwegstraat 1b, op de
tweede verdieping in vergaderzaal de Schelde.
De agenda komt er als volgt uit te zien:
1. Welkom en voorstelling
2. Introductie Spoor2
3. Doorstroom (hoe werken wij hieraan?)
Wij willen u vragen u van te voren aan te melden via mail. Dit kan voor 1 november aan Aart
Lehembre: aart.lehembre@spoor2.be Algemeen Directeur Spoor2.

40.

vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer - Vraag om aankoop bloemstuk.
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Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 11.10.2019 van de vzw Bedevaart naar de
Graven aan de IJzer IJzerdijk 49 te 8600 Diksmuide waarin zij vragen om ter gelegenheid van
de 92ste IJzerbedevaart op maandag 11 november 2019 een bloemstuk (70 euro) aan te
kopen.

Het schepencollege beslist om een bloemstuk voor de IJzerbedevaart aan te kopen.
Afschrift van dit schrijven wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de financiële dienst.

41.

Landelijke Gilde Lebbeke. Plaatsen bank.

Kennis wordt genomen van het schrijven van de Landelijke Gilde Lebbeke, waarin zij de
definitieve toelating vragen tot het plaatsen van een bank in het kader van de centrale actie
‘Bank zoekt Plek’. Zij zouden deze bank willen plaatsen op het pleintje tussen Solleveld en de
Flor Hofmanslaan.

Het schepencollege geeft toelating tot het plaatsen van de zitbank mits deze niet in de weg zal
staan voor eventuele circussen die soms op dit pleintje staan.

42.

FC Lebbeke. Vraag tot herstelling aansluitingen water en gas Konkelgoed.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 07.10.2019 van FC Lebbeke.
Bij de rondgang door de burgemeester en de schepen van sport in april 2019, in
aanwezigheid van onze technische man Dhr. Van Puyvelde, is vastgesteld dat de
aansluitingen van water en gas op het terrein Konkelgoed in heel slechte staat zijn. Daarbij is
de vraag gesteld om deze te herstellen.
Bij navraag over de herstelling op 19.09.2019 en het overleg met de sportdienst op
25.09.2019 stelde de sportfunctionaris voor om hierover een schrijven te richten.
We vragen een zo snel mogelijke herstelling alvorens er zich een lek voordoet aan deze
water- en/of gasaansluiting.

Het schepencollege gaat akkoord met deze herstellingen van de water- en gasaansluitingen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en voor verder gevolg
aan de sportdienst.

43.

De Trouwe Hond. Ontvangst predikaat Koninklijk, aanvraag subsidie en terrein.
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Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 10.10.2019 van vzw De Trouwe
Hond, Hof-ter-Varentstraat 19 te 9280 Lebbeke.
1. Ontvangst predicaat "Koninklijk"
De hondenclub DE TROUWE HOND werd gesticht in 1952. Recent hebben wij de hand
kunnen leggen op briefwisseling die dit kan staven. Een dossier om het predicaat "Koninklijk"
te bekomen werd aan de diensten van de Koning overgemaakt en op 18 juli 2019 hebben wij
dit document uit de handen van waarnemend gouverneur Dhr. Didier De Tollenaere mogen
ontvangen. Op zich mag dit o.i ., als club, toch als een opmerkelijke prestatie worden
beschouwd.
Een nieuw logo werd ontworpen om deze gebeurtenis te accentueren. Ook kent onze
vereniging een gestage ledengroei (momenteel een 250-tal) voornamelijk uit de regio
Lebbeke.
Gelieve in bij lage, ter staving, een aantal documenten uit het dossier te vinden
 2018-12-19 Bevestiging door het paleis van de toekenning van het predicaat
 2018-06-22 Brief aan het paleis voor aanvraag van het predicaat. (de statuten van de
VZW zijn ter beschikking)
 1960-08-14 Organisatie Nationale Wedstrijd
 1955 Betalingsbewijs verzekering
 2019 Jaarkalender activiteiten
o De lessen zijn openbaar en door iedereen bij te wonen
o Speciale aandacht wordt geschonken aan de jaarlijks weerkerende nationale
wedstrijden van Attest Sociale Test, Brevet, Debutanten, Prog. 1 en Programma 2.
Deze wedstrijden worden gekeurd door officiële keurders van Koninklijke Unie
Sint-Hubertus waaronder de club ressorteert.
o In 3de weekend van september is er een familiedag onder de vorm van het
clubkampioenschap.
 Artikel voor het gemeentelijk infoblad met de clubgeschiedenis.
In algemene vergadering van 19 maart 2018 werd de club unaniem aangenomen als lid van
de algemene vergadering van de sportraad.
2. Aanvraag nieuw speelterrein
Een minpunt of bedreiging is echter dat de vereniging volledig afhankelijk is van de goodwill
van de eigenaars van het lokaal en de terreinen er om heen. Aankoop is niet mogelijk, zowel
van de eigenaars (niet tot verkoop bereid) als van de VZW (beperkte financiële draagkracht).
In 2017 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij een grondige studie uitgevoerd om het
gebouw tegen overstromingen te beschermen. De eindconclusie was dat dit niet mogelijk
bleek te zijn gezien de staat van de constructie (gebouwd op waterdoorlatende
zandfundering).
Om de bestaanszekerheid van onze bloeiende vereniging in de toekomst veilig te stellen zijn
wij op zoek naar een terrein (± 1 ha of grootte van voetbalveld) waarop wij onze activiteiten
mogen uitoefenen, zijnde tweemaal in de week (dinsdag en vrijdag van 19u00 - 22u00) en op
zondagvoormiddag (9u00 - 12u00).
Graag hadden wij vernomen of het gemeentebestuur mogelijkheden ziet om aan onze
verzuchting tegemoet te komen.
Mogen wij vragen deze aanvraag welwillend te bekijken?
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Het schepencollege beslist het volgende:
Aan hondenclub DE TROUWE HOND zal een toelage worden gegeven van 500 euro voor hun 50jarig bestaan.
Momenteel heeft de gemeente geen terrein beschikbaar waarvan de hondenclub gebruik zou
kunnen maken.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

Toegevoegde agendapunten
44.

Aanvragen sloopvergunning voor kerkgebouw van Heizijde.

Aan de dienst grondgebiedzaken wordt gevraagd om een sloopvergunning aan te vragen
voor het kerkgebouw te Heizijde, met uitzondering van de toren.

45.

Ontsluitingsweg RUP Solleveld.

Het schepencollege beslist dat de ontsluitingsweg in het RUP Solleveld 10 meter breed dient
te zijn maar dient te worden ingericht als woonerf.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedzaken.

46.

Problematiek parking sportcentrum FC Lebbeke.

Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat door FC Lebbeke vaak
parkeerplaatsen gereserveerd worden op de parking van het sportcentrum.
Het college beslist dat enkel anderhalf uur voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal van
FC Lebbeke door hen één parkeerplaats mag worden gereserveerd ter hoogte van het
ticketlokaal.

De zitting wordt gesloten om 16.20 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 4 november 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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