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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 02 DECEMBER 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 14.02 uur.
AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 25.11.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 25.11.2019 worden
goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

Toerisme: promotie/ communicatie Dendervallei: blauwe lijnen.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 27.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Voorgeschiedenis
Gelet op de collegebeslissing van 9 mei 2018 omtrent de toetreding tot plan
Dender/Beleefbare Dendervallei.
Het plan Dender is als project van provincie Oost-Vlaanderen uitgemond in een
samenwerkingsovereenkomst Beleefbare Dendervallei. Dit project is ontstaan naar
analogie van het project “Schelde, sterk merk”. Omdat we als Lebbeke ook over
Denderoevers beschikken, is het toch interessant om hiervan deel uit te maken. Zo
zullen we niet uit de boot vallen bij grotere projecten die langs of rond de Dender
worden georganiseerd en krijgt Denderbelle een plaats binnen het groter geheel van
de beleefbare Dendervallei. De jaarlijkse bijdrage voor Lebbeke bedraagt 691 euro.
Het project Dendervallei is breder dan het Oost-Vlaamse deel van de Dender. Het
gaat ook over de taalgrenzen heen en ook ondermeer de gemeenten Ath en Lessines
zijn hierin betrokken. Meer info: https://sector.tov.be/project-beleefbaredendervallei/
Woordje uitleg over communicatielijnen Beleefbare Dendervallei
De werkgroep Dendervallei die ontstond na het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst op 7 juni 2018 kwam ondertussen al enkele keren samen en
ontwikkelde onderstaande communicatielijnen. Momenteel is men nog bezig met het
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uitwerken van meer details rond ondermeer het budget en dit zal dus nog verder
teruggekoppeld worden.
Toch willen we graag al informatief deze aanpak ter kennis geven. De eerste aanzet tot deze
communicatie werd ook al besproken tijdens het overleg van de toeristische werkgroep van
19 september 2019 (werkgroep is samengesteld uit diensten/ambtenaren die linken hebben
met toerisme zoals milieuambtenaar, sportfunctionaris, diensthoofd cultuurdienst,
bibliothecaris, landmeter, communicatie-ambtenaar en schepen van toerisme).
Communicatielijnen
Het samenwerkingsverband Beleefbare Dendervallei heeft vijf acties vooruitgeschoven,
waarin de loop van 2019 en 2020 aan gewerkt wordt om de Dendervallei op toeristisch vlak,
van bron tot monding op de kaart te zetten.
Die vijf acties zijn
 Communicatie
 Fietsen
 Wandelen
 Waterrecreatie
 Horeca
Op het vlak van communicatie is samengewerkt met het communicatiebureau Lobkey
Monster. Zij hebben een aantal werksessies begeleid, samen met de partners van de
Beleefbare Dendervallei en communicatielijnen uitgewerkt, die de essentie van de beleving
van de Dendervallei moeten samenvatten. Zij zijn gekomen tot een basisidee:
De Dendervallei moet je spotten.
Achter het groen en de rust langs het water, schuilt vaak een onverwachte
bezienswaardigheid, loert een kleurrijke traditie en uitbundig feest!
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Die vervat drie elementen:
1. Verbonden door het water: de Dender is wat die Dendervallei verbindt en wat je er
altijd terugvindt is de rust.
2. Vol onverwachte wendingen en bezienswaardigheden: plots kom je soms bij een
onverwacht gebouw, een mooi natuurgebied, een iconische plek, één van de vele
Dendersteden: de moeite waard om een ommetje te maken van de Dender weg!
3. Trots op wat blijft plakken: de Dendervallei beleeft regelmatig een bruisend en
feestelijk hoogtepunt, waarbij al de rust even helemaal weg is. De carnavals, de
processies, de reuzenfeesten, het Ros Beiaard, de Hopdag, de Krakelingenworp, …
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Die drie elementen willen we laten leven in de communicatie omtrent de Beleefbare
Dendervallei, maar niet alleen in teksten, ook op het terrein: we hebben gemiddeld per
partnergemeente een 5-tal plaatsen opgevraagd, meestal langs het jaagpad van de Dender:
- drie rustplekken, waar er een rechte blauwe lijn op het jaagpad komt, of op de
zitbank, of op de brug…

-

2 iconische plekken die je moet gezien hebben of die je kunnen verrassen. Daar komt
een kronkellijn, een uitnodiging om je te laten leiden, je te laten verrassen. Het is
geen wegwijzer, je slaat af en je wordt verrast door wat je vindt.
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Het schepencollege neemt kennis van de communicatielijnen van plan Dender/Dendervallei.
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan An Heirbaut - bibliothecaris, aan Marnix
Van Cauter - sportfunctionaris, aan Yoko Van Praet - diensthoofd cultuurdienst, aan Nathalie
Willems - milieuambtenaar, aan Stefan Ravijts - landmeter, en aan Ann Seymoens communicatieambtenaar.

Interne agendapunten
3.

Medische controles voor 2020: nieuw contract voor 2020.

Het college
Gelet op art. 56, §3, 5° van decreet d.d. 22.12.2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op art. 56 §3, 4° van decreet d.d. 22.12.2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het voeren van de
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
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Gelet op de wet d.d. 17..06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies;
Gelet op de wet d.d. 17.06.2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet d.d. 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het decreet d.d. 22.12.2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18.04.2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 14.01.2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels betreffende de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20.12.2018
betreffende de gunning van de opdracht voor het uitvoeren van medische controles op de
afwezigheden van het personeel in ziekteverlof met ingang van 01.01.2019 tot en met
31.12.2019 aan de firma Medische Controle Securex vzw;
Overwegende dat dit contract voor medische controle op 31.12.2019 ten einde loopt;
Gelet op het gunningsverslag d.d. 26.11.2019 en het voorstel tot gunning van een nieuwe
opdracht medische controle;
Overwegende dat, teneinde ook in 2020 medische controles te kunnen uitvoeren,
voorgesteld wordt om een nieuwe opdracht voor medische controle te gunnen;
Overwegende dat, gezien deze opdracht bij wijze van aanvaarde factuur kan gebeuren,
volgende leveranciers uitgenodigd werden om een offerte voor zowel OCMW Lebbeke als
gemeentebestuur Lebbeke in te dienen:
 Mediwe VZW, Sneeuwbeslaan 20 bus 04 te 2610 Wilrijk,
 Certimed (voorheen Mensura), Corda Campus, Kempische Steenweg 309.3.01 te
3500 Hasselt,
 Medische Controle Securex vzw, Tervurenlaan 43 te 1040 Brussel;
Overwegende dat uit het gunningsverslag d.d. 26.11.2019 blijkt dat de firma Certimed,
Corda Campus, Kempische Steenweg 309.3.01 te 3500 Hasselt, de gunstigste offerte heeft
ingediend;
Overwegende dat de kostprijs voor gemeente Lebbeke op € 2.903,90 op jaarbasis wordt
geraamd (ca. 50 controles op jaarbasis);
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Besluit
Artikel 1 - Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor
medische controle voor de periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 te gunnen aan de
firma Certimed, Corda Campus, Kempische Steenweg 309.3.01 te 3500 Hasselt, conform de
door deze firma op 22.11.2019 ingediende prijsofferte:
 controle aan huis (aanwezig): € 53,53/controle.
 controle aan huis (afwezig): € 48,65/controle.
 controle in kabinet na vruchteloos huisbezoek: € 50,36/controle.
Artikel 2 - Afschrift van huidige beslissing wordt aan de firma Certimed, Corda Campus,
Kempische Steenweg 309.3.01 te 3500 Hasselt, aan de personeelsdienst, aan de financiële
dienst en aan Jeroen Bosman, financieel directeur, overgemaakt.

4.

Vacant verklaren van de betrekking van administratief medewerker met voltijdse
prestaties in contractueel dienstverband bij wijze van aanwerving en aanleg
wervingsreserve.

Het college
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29.05.2019 houdende goedkeuring van het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW;
Overwegende dat in dit organogram een voltijds administratief medewerker C1-C3 in
contractueel dienstverband voor het OCMW is voorzien;
Overwegende dat Rudy Vermeir, voltijds administratief medewerker C1-C3 op de financiële
dienst van het OCMW vermoedelijk op 01.05.2020 met pensioen zal gaan; dat het wenselijk
is in opvolging te voorzien en bijgevolg de selectieprocedure op te starten en een
wervingsreserve aan te leggen;
Overwegende dat, met het oog op de integratie van de financiële dienst van het OCMW en
de gemeente, het wenselijk is om overeenkomstig artikel 24 van de rechtspositieregeling
een gezamenlijke selectieprocedure op te starten en bijgevolg een gezamenlijke
wervingsreserve aan te leggen; dat in dat geval, zowel het Vast Bureau voor het OCMW als
het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente hierover een beslissing dient
te nemen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur;
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Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Besluit
Artikel 1 - De betrekking van administratief medewerker C1-C3 met voltijdse prestaties in
contractueel dienstverband wordt vacant verklaard bij wijze van aanwerving via een
gezamenlijke selectieprocedure voor de gemeente en het OCMW.
Artikel 2 - Er wordt een gezamenlijke wervingsreserve voor de gemeente en het OCMW
aangelegd met een geldigheidsduur van twee jaar die aanvangt op de datum van de eerste
aanstelling op basis van de vergelijkende selectieprocedure.
Artikel 3 - De vacature zal extern worden bekendgemaakt:






Via de website van de gemeente;
Via de regionaal periodieke uitgave van de Kramiek (eind december);
Via de VDAB;
Via de website van Jobat of BelgieVacature;
Aan de personen die sinds 01.12.2018 zijn opgenomen in het sollicitantenbestand en
voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden.

Intern zal de vacature bekend gemaakt worden via aanplakking en via intranet.
De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd op 14.01.2020.
Artikel 4 - De selectieprocedure zal bestaan uit:




Een schriftelijke proef (60% van de punten) bestaande uit:
o Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst
of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De
kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor
de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden
getoetst.
o Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens
het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis
m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
Een mondelinge proef (40% van de punten).

Er wordt een preselectie voorzien ingeval er minimum 15 geldige kandidaturen zijn.
Artikel 5 –De aanwervingsvoorwaarden bepalen dat de kandidaten in het bezit moeten zijn
van een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Er worden
geen aanvullende aanwervingsvoorwaarden opgelegd.
Artikel 6 – De selectie zal uitbesteed worden aan Poolstok cvba. Het selectiebureau CC
Select wordt aangesteld voor deze procedure.
Artikel 7 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
personeelsdienst.
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5.

Vacant verklaren van de betrekking van hoofddeskundige financiële dienst B4-B5
met voltijdse prestaties in statutair dienstverband bij wijze van bevordering en
externe mobiliteit en aanleg wervingsreserve.

Het college
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29.05.2019 houdende goedkeuring van het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW;
Overwegende dat in dit organogram een voltijds hoofddeskundige financiële dienst B4-B5 in
contractueel dienstverband is voorzien;
Overwegende dat met het oog op de integratie van de financiële dienst van de gemeente en
het OCMW, het wenselijk is deze functie in te vullen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Besluit
Artikel 1 - De betrekking van hoofddeskundige financiële dienst B4-B5 met voltijdse
prestaties in statutair dienstverband wordt vacant verklaard bij wijze van bevordering en bij
wijze van externe mobiliteit.
Artikel 2 - Er wordt een bevorderingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van twee
jaar die aanvangt op de datum van de eerste aanstelling op basis van de vergelijkende
selectieprocedure.
Artikel 3 - De vacature zal intern worden bekendgemaakt via aanplakking en via intranet.
De uiterste datum van indiening van de kandidaturen wordt vastgelegd op 14.01.2020.
Artikel 4 - De selectieprocedure zal bestaan uit:




Een schriftelijke proef (60% van de punten) bestaande uit:
o Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst
of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De
kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor
de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden
getoetst.
o Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens
het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis
m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
Een mondelinge proef (40% van de punten).

Er wordt geen preselectie voorzien.
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Artikel 5 –De bevorderingsvoorwaarden voor een graad van rang Bx (B4-B5) zijn:
o
o
o
o
o

titularis zijn van een graad van B1-B3;
ten minste vier jaar graadanciënniteit hebben in B1-B3;
een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau B;
een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
slagen voor de selectieprocedure.

Artikel 6 –In een latere vergadering zal vastgesteld worden of deze selectie al dan niet in
eigen beheer zal gebeuren.
Artikel 7 - Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
personeelsdienst.

15.

Adviesraad land- en tuinbouw.

Bericht van Gilbert De Smedt, financiële dienst, d.d. 26.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Er is nog geen formele beslissing genomen dat deze raad nog zou blijven bestaan.
De landbouwers van de gemeente zijn altijd al opgetogen geweest met de werking van deze
raad, het is voor de burgers uit de sector positief dat ze een aanspreekpunt hebben waar ze
met hun problemen terecht kunnen.
Hierbijgevoegd de statuten van de adviesraad land- en tuinbouw met de vraag om deze raad
te behouden.

Het schepencollege beslist om de adviesraad land- en tuinbouw te behouden.
Het reglement zal nog aangepast worden. Schepen Maria Van Keer zal hiervoor overleggen met
Gilbert De Smedt.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Gilbert De Smedt - financiële
dienst, en aan schepen Maria Van Keer.

17.

Aanpassing prijzen jaarmarkten.

Bericht van Gilbert De Smedt, secretaris jaarmarktcomité, d.d. 21.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Het prijzengeld op onze jaarmarkten is sinds 1999 niet meer aangepast. We kregen dan ook
steeds meer en meer opmerkingen over de te lage prijzen. We hebben de prijzen
opgevraagd bij naburige besturen en daaruit blijkt dat wij inderdaad veel lager zitten.
(zie bijlage )
Er was dan ook dringend nood om deze tarieven eens te bekijken en aan te passen.
Na bespreking met de schepen van jaarmarkten mevrouw Maria Van Keer en het
jaarmarktcomité komen we tot het volgende voorstel:
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Prijzen runderen-jaarmarkt
EURO

Runderen
Stieren zonder tanden, kleine maat
Stieren zonder tanden, grote maat
Stieren met tanden
Vaarzen zonder tanden, kleine maat
Vaarzen zonder tanden, grote maat
Vaarzen met 2 tanden
Vaarzen met 4-6 tanden
Koeien gekalfd
Koeien bekalfd

30-27-25-23-21-….
30-27-25-23-21-….
35-32-30-28-26-24-…
30-27-25-23-21-…
30-27-25-23-21-…
30-27-25-23-21-…
35-32-30-28-26-24-…
35-32-30-28-26-24-…
35-32-30-28-26-24-..

Prijzen paarden-jaarmarkt
EURO

Belgische Trekpaarden
Hengsten & ruinen 1 jaar + veulens huidig jaar
Hengsten & ruinen 2 jaar
Hengsten & ruinen 3 & 4 jaar
Hengsten & ruinen 5 jaar en ouder
Merries 1 jaar + veulens huidig jaar
Merries 2 jaar
Merries 3 & 4 jaar
Merries 5 jaar en ouder

20-17-15-13-….
25-22-20-18-16-…
30-27-25-23-21-19-…
30-27-25-23-21-19-…
20-17-15-13-…
25-22-20-18-15-..
30-27-25-23-21-..
30-27-25-23-21-..

Rijpaarden
Hengsten & ruinen 1 jaar + veulens huidig jaar
Hengsten & ruinen 2 jaar
Hengsten & ruinen 3 & 4 jaar
Hengsten & ruinen 5 jaar en ouder
Merries 1 jaar + veulens huidig jaar
Merries 2 jaar
Merries 3 & 4 jaar
Merries 5 jaar en ouder

20-17-15-13-….
25-22-20-18-16-…
30-27-25-23-21-19-…
30-27-25-23-21-19-…
20-17-15-13-…
25-22-20-18-15-..
30-27-25-23-21-..
30-27-25-23-21-..

Fjorden
Merries zonder tanden
Merries met tanden
Hengsten & ruinen zonder tanden
Hengsten & ruinen met tanden

15-12-10-..
20-17-15-..
15-12-10-..
20-17-15-..

Haflingers
Merries zonder tanden
Merries zonder tanden
Hengsten & ruinen zonder tanden
Hengsten & ruinen met tanden

15-12-10-..
20-15-10-..
15-12-10-..
20-15-10-..

Pony’s
Merries tot 1,22m
Merries tussen 1,23m – 1,48m
Hengsten en ruinen tot 1,22m

15-12-10-8-..
15-12-10-8-..
15-12-10-8-..
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Hengsten en ruinen tussen 1,23m – 1,48m

15-12-10-8-.

Shetlandpony’s
Merries kleiner dan 76cm
Merries tussen 76cm en 85cm
Merries groter dan 85cm
Hengsten & ruinen kleiner dan 76cm
Hengsten & ruinen tussen 76cm en 85cm
Hengsten & ruinen groter dan 85cm

12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..
12-11-10-8-..

Het zijn vooral de grotere paarden en de runderen die een prijsverhoging hebben gekregen.

Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde prijzen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Gilbert De Smedt - financiële dienst, en aan
Jeroen Bosman - financieel directeur.

19.

Aanvraag gemeentelijke toelage op het vestigen van een handelszaak (Pure & Zen) Advies.

Naar aanleiding van de vraag van het schepencollege van 21.10.2019 geef ik op basis van het
reglement een negatief advies voor de aanvraag tot een gemeentelijke toelage op het
vestigen van een handelszaak. Het reglement stelt immers:
Artikel 2 –Het handelspand dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
 de verkoop is volledig gericht op particuliere verkopen;
 de handelszaak is voorzien van een etalage, een balie (toog) en de openingsuren
bedragen minimum 20 uur per week;
 de handelszaak is publiek en vrij toegankelijk;
 in het pand moet gedurende een ononderbroken en opeenvolgende periode van 5
jaar een handelszaak worden uitgebaat, zoniet kan de subsidie (al dan niet
gedeeltelijk) teruggevorderd worden.
Op basis van het verslag van Roger Van der Jeught blijkt de handelszaak geen etalage en
balie te hebben en wordt enkel op afspraak gewerkt:
Te controleren gegevens:
Is er voor de burgers langs de buitenzijde iets te merken?
 Uitstalraam: neen
 Reclameborden aan gevel: ja, vlag (rest volgt nog)
 Andere? Rechtstreekse verkoop van goederen
Het handelspand dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
 de verkoop is volledig gericht op particuliere verkopen; ja
 de handelszaak is voorzien van een balie (toog); neen
 de openingsuren bedragen minimum 20 uur per week; ja
 de handelszaak is publiek en vrij toegankelijk; enkel op afspraak
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Het schepencollege beslist dat er geen toelage kan gegeven worden voor het openen van de
handelszaal Pure & Zen aangezien er geen een etalage en balie is en de zaak minder dan 20 uur
per week is geopend. De handelszaak is ook niet publiek en vrij toegankelijk.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aanvrager, aan Jeroen Bosman - financieel
directeur, aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, en aan Roger Van der Jeught gemachtigd toezichter - vaststeller.

21.

Speelplein Zulderkipken 2020.

Dit agendapunt wordt toegelicht door schepen Goedele Uyttersprot.

Het schepencollege beslist om de speelpleinwerking te laten doorgaan op de terreinen van de
gemeenschapsschool (GO! Basisschool ’t Konkelgoed). Enkel bij slecht weer zullen de lokalen van
CC De Biekorf worden gebruikt.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de jeugddienst en aan de cultuurdienst.

22.

Project elektriciteitskasten.

Bericht van Elien De Roo, cultuurdienst, d.d. 14.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Iedere gemeente wordt “ontsierd” door onder andere elektriciteitskasten. Ook Lebbeke,
waar er zeventien dergelijke kasten staan. Die kasten willen wij graag in een nieuw kleedje
steken. Wij willen stickers plaatsen met daarop erfgoedbeelden gelinkt aan de locatie van de
kast.
Er werd reeds beeldmateriaal verzameld, in samenwerking met de heemkringen en
erfgoeddeskundigen van Lebbeke, Denderbelle en Wieze (zie bijlage).
Aan Jan Van Vooren, contactpersoon voor de gegevensbescherming bij de Provincie OostVlaanderen, werd geïnformeerd naar de stappen die moeten ondernomen worden om
toestemming te hebben voor het gebruik van de foto’s. Wij ontvingen de nodige richtlijnen
en zullen hiermee rekening houden.
Aan Fluvius, beheerder van de elektriciteitskasten, werd ook toestemming gevraagd. Zij
zullen samen met ons de plaatsing van de stickers opvolgen.
Aan de Erfgoedcel Land van Dendermonde wordt een subsidie gevraagd voor dit project
subsidiëren. Hun logo en een link naar de beelddatabank moet dan worden weergegeven.
Dit kan door op de stickers een banner te vermelden met daarin deze gegevens (alsook het
logo van de gemeente en een beschrijving en jaartal van de foto).
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Graag willen wij een fiets- en wandelzoektocht organiseren rond dit project. Deze tocht zou
lopen van begin april tot Erfgoeddag (zaterdag 25 april). Op die dag zullen de winnaars
aangekondigd worden en kunnen zij hun prijs ophalen. Dit zal opgenomen worden in het
programma van Erfgoeddag (dat ditmaal rond het thema “Nocturne” georganiseerd wordt).
De verdere uitwerking van dit programma, alsook een volledig financieel plaatje, worden
later voorgelegd aan het schepencollege.

Kan het schepencollege akkoord gaan met het plaatsen van stickers op de zeventien
elektriciteitskasten?
Kan het schepencollege akkoord gaan met het voorgestelde beeldmateriaal?
Kan het schepencollege akkoord gaan met het opvragen van offertes bij de drukkerijen?
Kan het schepencollege akkoord gaan met het organiseren van een fiets- en
wandelzoektocht?

Het schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van stickers op de zeventien
elektriciteitskasten, met het voorgestelde beeldmateriaal, met het opvragen van offertes bij de
drukkerijen en met het organiseren van een fiets- en wandelzoektocht.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Elien De Roo cultuurdienst, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet over het lokaal bestuur verlaten de schepenen
Goedele Uyttersprot en Goedele De Cock de vergadering.

23.

Aanstelling leden beheerrraad bibliotheek.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 27.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Voorgeschiedenis
Rekening houdende met de beslissingen van het schepencollege van 21 januari en 13 mei
2019 waar gekozen werd voor de formule 9C voor de samenstelling van de bibliotheekraad;
 Met de keuze voor formule 9C kan de focus in de nieuwe beheerraad dan meer
liggen op een representatieve vertegenwoordiging van gemotiveerde gebruikers en
geïnteresseerden. Dit alles met respect voor de geest van het Cultuurpact van 16 juli
1973 en het cultuurpactdecreet van 18 januari 1974 en dus ook met voldoende oog
voor de vertegenwoordiging van de maatschappelijke strekkingen.
 In die collegebeslissingen werd ook rekening gehouden met artikel 3, paragraaf 2,
van het Cultuurpact (“steunt de vertegenwoordiging van de filosofische en
ideologische strekkingen op de aanwezigheid in de vertegenwoordigende vergadering
van de overstemmende overheid”- in casu de gemeenteraad) en daarom werd ook
goedgekeurd om de partijen uit de gemeenteraad vrijblijvend aan te schrijven om
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iemand af te vaardigen als vertegenwoordiger van de respectievelijke
maatschappelijke strekking (dus geen politieke vertegenwoordiging).
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 29 mei 2019 van het organiek reglement
waar in artikel 6 volgende principes rond samenstelling opgenomen werden:
-

Artikel 6. Aantal leden en spreiding

Het aantal leden van het beheersorgaan wordt vastgesteld op minimum 10 en maximum
16 met een streven naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van vertegenwoordiging
van de gebruikers en spreiding van de maatschappelijke strekkingen en met bijzondere
aandacht voor:






Individuele gebruikers en geïnteresseerden.
Representatieve (gebruikers)verenigingen van de bibliotheek zoals leesclubs,
gezelschapsspellenclub, andere geïnteresseerde verenigingen,…
Eventuele afvaardiging vanuit jeugd-, senioren-, academie- en cultuurraad.
Onderwijs
Maatschappelijke strekkingen
 De eventuele vertegenwoordiging vanuit politieke partijen (die in de
gemeenteraad zetelen) en die in functie van de spreiding van de
maatschappelijke strekkingen iemand afvaardigen, gebeurt in functie van de
respectievelijke maatschappelijke strekking. De kandidaat is geen politieke
vertegenwoordiger en oefent geen politiek mandaat uit.

Gelet op de bespreking tijdens de infovergadering i.v.m. de beheerraad van 16 november
2016 waarbij (om de participatie zo breed mogelijk te houden en het aantal geïnteresseerde
kandidaten dat hoger lag dan 16 hun engagement positief te benaderen), werd geopteerd
om te werken met:
 met een kerngroep van maximum 16 leden zoals voorzien in het organiek reglement
= eigenlijke beheerraad
 met flexibele werkgroepen rond bepaalde thema’s waarbij ook andere
geïnteresseerden die geen deel uitmaken van de kerngroep kunnen aansluiten (geen
stemrecht voor niet-kernleden).
Gelet op de reacties van nieuwe kandidaten op de oproepen en vragen (via Kramiek en
mailing) en enkele andere spontane reacties van kandidaten met een actieve
bibliotheekbetrokkenheid
Samenstelling beheerraad
De kandidatenlijst zal mondeling besproken worden door schepen Maria Van Keer en later
toegevoegd worden als bijlage.

Het schepencollege gaat akkoord met de samenstelling van de beheerraad volgens de eerder
goedgekeurde principes en volgens het bij te voegen voorstel van kandidatenlijst, vooraf
besproken met de bibliothecaris zoals voorzien in het organiek reglement.
Het schepencollege gaat akkoord met de agendering van dit punt op de gemeenteraad van 18
december 2019.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan An Heirbaut - bibliothecaris.
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De schepenen Goedele Uyttersprot en Goedele De Cock voegen zich opnieuw bij de
vergadering.

24.

Sportdienst. Organisatie Start to MTB voorjaar 2020.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 25.11.2019.
Omschrijving en motivatie
In het Open Sportplatform zit sinds dit jaar ook een ex-competitie mountainbiker die op
hoog niveau wedstrijden heeft betwist (hij behoorde tot de top in België en de subtop in
Europa).
Betrokkene is op 4 november bij mij geweest om reden dat hij in Lebbeke graag een “Start to
MTB” zou willen organiseren in samenwerking met de sportdienst.
Hijzelf zou als lesgever fungeren.
Via Sport Vlaanderen kunnen we dit op een makkelijker manier organiseren.
Sport Vlaanderen zorgt voor de vergoeding van de lesgever (5 lessen), stelt sjablonen ter
beschikking voor aanmaak folders en affiches, en maakt reclame op hun website. Zij zorgen
tevens voor een verzekering van de deelnemers.
De gemeente moet zorgen voor de druk van de folders en affiches (kan op beperkte oplage),
stelt kleedkamers ter beschikking, zorgt voor extra promotie (Kramiek en sociale media) en
huurt MTB’s die ter beschikking staan van mensen die geen MTB hebben.
De inschrijvingen kunnen we doen via de webshop van de vrijetijdsdiensten (minimaal
5 inschrijvingen – maximaal 15 inschrijvingen).
Kostprijs voor de deelnemer = € 30,00 voor de lessen met eigen fiets - €45,00 voor de lessen
met inbegrip van huurfiets. Ontvangsten zijn voor de gemeente. Hier moet wel het
deelnamegeld voor een toertocht nog afgetrokken worden (is meestal rond de € 5,00 – de
toertocht is immers de afsluiter van de lessenreeks).
De lessen zouden doorgaan op zondagen 03.05 + 10.05 + 17.05 + 24.05 en 31.05 (of 07.06,
afhankelijk van de toertocht).
De sportraad heeft dit voorstel besproken in de vergadering van 4 november en heeft dit
positief geadviseerd. Zij zouden zelfs een aandenken willen kopen voor de deelnemers.
Graag ook uw goedkeuring.

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van een “Start to MTB” zoals hierboven
voorgesteld.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cautersportfunctionaris, en aan de financiële dienst.
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25.

Farys-sportcentrum. Schrijven KAL materialen atletiek en berging.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 14.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het schrijven van KAL d.d. 15.11.2019 in bijlage.
Gelet op de mail die ik ontvangen heb van KAL d.d. 14.11.2019 met betrekking tot de
organisatie van de Beker van Vlaanderen voor senioren.
Gelet op het feit dat na het BK voor junioren en beloften dit jaar, KAL (het vroegere KAC
Lebbeke) in 2020 opnieuw een groot kampioenschap mag organiseren, namelijk de Beker
van Vlaanderen voor senioren (oftewel het Vlaams Kampioenschap). Dit kampioenschap zal
doorgaan op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart).
Gelet op de jaarlijkse controles die gebeuren door de Vlaamse Atletiek Liga en de
opmerkingen die telkens gegeven worden.
Maak ik u hierbij graag mijn advies over met betrekking tot hun vragen.
AANKOOP HORDES (zie brief)
In 2018 werden reeds 20 hordes aangekocht door Farys en dit om reden dat de club er niet
genoeg had om alle banen te voorzien van hordes tijdens wedstrijden. Deze werden
aangekocht voor de prijs van € 2.260 exclusief btw bij de firma Amo Sport (type SAM 33).
Nu vraagt de club er 36 nieuwe omdat er een reglementswijziging is en de oude niet kunnen
aangepast worden naar de gevraagde hoogte. De aankoop hiervan zou neerkomen op
€ 4.068 exclusief btw.
Ik kan deze vraag positief adviseren gelet op het feit dat deze hordes veelvuldig worden
gebruikt (bijna dagelijks, ook door scholen en bij de sportkampen) en de oude hordes
inderdaad niet meer voldoen (die hordes kunnen wel blijvend gebruikt worden door de
senioren bij trainingen waardoor de nieuwe langer goed blijven!).
VERNIEUWEN KOOI HAMERSLINGEREN (mail)
Tijdens de laatste controles van de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) is gebleken dat de kooi voor
hamerslingeren niet meer voldoet aan de geldende normen.
De kooi voor hamerslingeren is dan ook al meer dan 15 jaar oud. Deze kooi is niet meer
gebruikt voor officiële meetings de laatste jaren (deze wordt alleen nog gebruikt tijdens
trainingen of niet officiële wedstrijden). Helaas (voor ons) zal het hamerslingeren wel op het
programma staan tijdens het komende Vlaams Kampioenschap, waardoor we genoodzaakt
zijn deze te vervangen.
Raming kostprijs: € 25.500 (noodzakelijke aanpassing van de werpcirkel is hier ook
inbegrepen).
Ik kan deze aanvraag positief adviseren gelet op het feit dat de levensduur van dergelijke
kooi toch ettelijke jaren betreft (uiteraard zonder reglementswijziging, maar dat weten we
nu niet) én omdat we dan voldoen aan alle veiligheidsnormen.
Let wel: doordat de nieuwe kooi merkelijk groter is dan de bestaande kooi zullen we het
voetbalterrein binnen de atletiekpiste met 3 meter moeten verkleinen. Dit is echter geen
probleem omdat het terrein alleen gebruikt wordt door de jeugd en wij nog ruim boven de
minimale lengte blijven. We zullen deze werken zelf uitvoeren!

Schepencollege notulen 02 december 2019

3487

PLAATSEN BERGHOK ACHTER KANTINE (zie brief)
Deze vraag kan ik niet positief adviseren en dit om volgende redenen:
 De materialen die door Farys aangekocht zijn/worden moeten ter beschikking zijn
van iedereen (dus niet alleen van KAL). We gaan die dan ook stockeren (in de winter)
in onze materiaalcontainers.
 Momenteel hebben ze al hun “toren” waarin een deel van hun materiaal zit en waar
het secretariaat is gevestigd. Ook hun bergplaats van drank zit daar in. Deze toren
vormt echter geen echt geheel met de kantine (andere stenen). En daar nu nog een
andere constructie tegen zetten zal het uitzicht alleen maar “lelijker” maken.
 Sinds kort hebben ze 2 gebouwen en dit door de fusie. Mogelijk kan 1 van de 2
gebruikt worden als bergplaats?
 De club heeft aan de achterkant al een container staan. Hiervoor is geen
bouwvergunning nodig (wat wel nodig zal zijn voor hun constructie denk ik). Het is
misschien aangewezen om hier nog een tweede container te zetten? Deze kunnen
later makkelijk worden weggenomen en hiervoor is geen bouwvergunning nodig.
Ik stel voor om eventueel dit punt te bespreken in het overleg dat voorzien is op dinsdag 10
december?

Het schepencollege gaat akkoord met de vernieuwing van de kooi voor het hamerslingeren voor
een geraamde kostprijs van 25.500,00 euro.
Over de aankoop van de horden en de plaatsing van het berghok werd beslist in de vorige zitting
van het schepencollege.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

26.

Aanvullend verkeersreglement invoeren eenrichtingsverkeer in Meerskant (m.u.v.
fietsers en bromfietsen klassen A en P), tussen kruispunten met Dorp en SintCorneliusstraat.

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;

Schepencollege notulen 02 december 2019

3488
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de huidige weginrichting van Meerskant t.h.v. het gemeentehuis vaak
voor onveilige verkeerssituaties zorgt voor o.a. de zwakke weggebruiker;
Overwegende dat bij de heraanleg van de straat geopteerd wordt om bredere trottoirs aan
te leggen;
Overwegende dat de smallere rijbaanbreedte bij dubbelrichtingsverkeer de kans op
conflicten zal verhogen op bovenvermelde plaats;
Overwegende dat hierdoor eenrichtingsverkeer dient ingericht te worden;
Besluit
Artikel 1 – In Meerskant wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd (m.u.v. fietsers en
bromfietsen klassen A en P) tussen Dorp en Sint-Corneliusstraat, waarbij het verkeer dit deel
van Meerskant enkel nog mag inrijden via Dorp.

Artikel 2 – De maatregel uit artikel 1 wordt uitgevoerd door het plaatsen van volgende
signalisatie op volgende plaats:
Plaats
T.h.v. kruispunt Dorp – Meerskant, in
Meerskant langs zijgevel Dorp 1
T.h.v. kruispunt Sint-Corneliusstraat –
Meerskant, aan Meerskant 27

Signalisatie
F19 + M18
C1 + M12

Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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27.

Aanvullend verkeersreglement verwijderen 3 parkeervakken in Nieuwstraat aan
kruispunt met Kerkhofstraat.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09.06.2016:
“Aanvullend verkeersreglement afschaffen beurtelings parkeren Nieuwstraat en invoeren
nieuw parkeerregime”;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat er momenteel acht parkeerplaatsen aanwezig zijn in de Nieuwstraat,
tussen Kloosterstraat-Groeneweg en Kerkhofstraat;
Overwegende dat drie van deze parkeerplaatsen aanwezig zijn voor de bocht t.h.v. de
Kerkhofstraat;
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Overwegende dat wanneer in deze parkeervakken wordt geparkeerd dit voor opstoppingen
zorgt en een onveilige situatie creëert aangezien er niet voldoende zicht is op het
aankomend verkeer;
Gelet op het unaniem akkoord van de verkeerscommissie d.d. 10.10.2019 m.b.t. het
verwijderen van de drie parkeerplaatsen in de Nieuwstraat aan het kruispunt met de
Kerkhofstraat;
Besluit
Artikel 1 – Artikel 1.b) en daaraan verbonden maatregelen uit het besluit van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 09.06.2016: “Aanvullend verkeersreglement afschaffen
beurtelings parkeren Nieuwstraat en invoeren nieuw parkeerregime”, wordt opgeheven.
Artikel 2 – In de Nieuwstraat, tussen de Kerkhofstraat en Kloosterstraat, wordt er langs
beide zijden van de weg een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd, m.u.v. 5 parkeervakken
die worden aangelegd langs Nieuwstraat 20, over een lengte van 31m startend op 10m van
het kruispunt met de Kloosterstraat-Groeneweg.
Artikel 3 – De in artikel 2 vermelde maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van een
E3 op het kruispunt Nieuwstraat – Kerkhofstraat t.h.v. Nieuwstraat 27 en op de hoek van het
kruispunt Nieuwstraat – Kloosterstraat.
De parkeervakken uit artikel 2 worden afgebakend door witte doorlopende strepen en het
aanbrengen van het verkeersbord E9b + Xa aan het begin van het eerste parkeervak, en E9b
+ Xb aan het einde van het laatste parkeervak in de strook.
Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

28.

Aanvullend verkeersreglement invoeren verbod +3,5t m.u.v. plaatselijk verkeer
Bontegem richting Rooien.

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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat momenteel +3,5t verboden is aan de kruispunten Korte Breestraat en
Korte Minnestraat (na D’Helst) richting Rooien;
Overwegende dat momenteel geen verbod geldt om via de andere zijde, vanuit Bontegem,
met +3,5t richting Rooien te rijden;
Overwegende dat de route via Wolvenstraat – Aalstersestraat beter uitgerust is om met
+3,5t te rijden;
Gelet op het unaniem akkoord van de verkeerscommissie d.d. 10.10.2019 om signalisatie te
plaatsen aan Bontegem (richting Rooien) om verboden toegang +3,5t m.u.v. plaatselijk
verkeer in te voeren;
Besluit
Artikel 1 – Op het kruispunt Bontegem wordt een verbod voor +3,5t m.u.v. plaatselijk
verkeer ingevoerd richting Rooien.
Artikel 2 – De in artikel 1 vermelde maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van
volgende signalisatie op volgende plaatsen:
Plaats
Bontegem, richting Rooien, langs zijde oneven
huisnummers (voor Bontegem 35A)

Signalisatie
C21 “3,5t” + Type IV “Uitgezonderd plaatselijk
verkeer”

Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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29.

Aanvullend verkeersreglement verboden parkeren +3,5t in Flor Hofmanslaan.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het 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 de aanvullende verkeersreglementen, goedgekeurd door de gemeenteraad
d.d. 28.02.2001 en 28.05.2009 m.b.t. het invoeren van een parkeerzone voor
personenwagens en parkeerverbod voor vrachtwagens in de Flor Hofmanslaan;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de signalisatie m.b.t. verboden parkeren voor +3,5t in de Flor
Hofmanslaan niet optimaal is;
Overwegende dat hierdoor de parkeersignalisatie aangepast moet worden;
Besluit
Artikel 1 – De aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd door de gemeenteraad
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d.d. 28.02.2001 en 28.05.2009 m.b.t. het invoeren van een parkeerzone voor
personenwagens en parkeerverbod voor vrachtwagens in de Flor Hofmanslaan worden
opgeheven.
Artikel 2 – In de Flor Hofmanslaan wordt verboden parkeren voor +3,5t ingevoerd.
Artikel 3 – De maatregel uit artikel 2 wordt uitgevoerd door het plaatsen van volgende
signalisatie:
Plaats
T.h.v. zijgevel Dendermondsesteenweg 78, in
Flor Hofmanslaan
T.h.v. Flor Hofmanslaan 2A
Cantelebaan – Flor Hofmanslaan, richting Flor
Hofmanslaan
Cantelebaan – Flor Hofmanslaan, richting
Cantelebaan
T.h.v. zijgevel Leo Duboisstraat 43
T.h.v. Leo Duboisstraat 45
T.h.v. Flor Hofmanslaan 1
T.h.v. Leo Duboisstraat 34A
Hof-ter-Varentstraat – Flor Hofmanslaan, in
Hof-ter-Varentstraat (vanuit Lange Molenstraat)
Hof-ter-Varentstraat – Flor Hofmanslaan, in
Hof-ter-Varentstraat (vanuit
Brusselsesteenweg)
T.h.v. zijgevel Brusselsesteenweg 165, in Flor
Hofmanslaan
T.h.v. zijgevel Brusselsesteenweg 167, in Flor
Hofmanslaan

Signalisatie of verfmarkeringen
ZE17
ZE19
ZE17
ZE19
ZE17 + Type VI “herhaling”
ZE17 + Type VI “herhaling”
ZE17 + Type VI “herhaling”
ZE17 + Type VI “herhaling”
ZE17 + Type VI “herhaling”
ZE17 + Type VI “herhaling”

ZE17
ZE19

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

30.

Aanvullend verkeersreglement inkorten parkeerstrook Fabrieksstraat 9.

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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat in de Fabrieksstraat een parkeerstrook aanwezig is aan nr. 9;
Overwegende dat deze parkeerstrook 3m tot voorbij de garage van nr. 9 loopt;
Overwegende dat dit tot foutparkeren leidt wanneer er in de laatste 3m wordt geparkeerd
(wagens is gemiddeld 5m lang);
Overwegende dat hierdoor vaak deels voor de garage van Fabrieksstraat 9 wordt
geparkeerd;
Overwegende dat het inkorten van de parkeerstrook t.h.v. nr. 9 deze situatie kan oplossen;
Besluit
Artikel 1 – De parkeerstrook aan Fabrieksstraat 9 wordt met 3m ingekort.
Artikel 2 – De in artikel 1 vermelde maatregel wordt uitgevoerd door het verwijderen van de
aanwezige markeringen en nieuwe markeringen aan te brengen aan de ingekorte
parkeerstrook.
Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

31.

Huur schoonloopmatten gemeentelijke diensten en scholen.
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Bericht van Fries Baum, beheerder centraal economaat, d.d. 26.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Maandag 18 november 2019 meldde de wasserij Moderna NV uit de Leo Duboisstraat 33 te
Lebbeke dat zij per direct haar handelsactiviteiten stopzette. Deze wasserij stond in voor de
huur van de schoonloopmatten in het administratief centrum, de technische dienst, de
dienst gemeenschapswachten, het jeugdontmoetingscentrum, de bibliotheek, de academie,
het gemeentehuis, De Fontein, De Puzzel en Het Puzzeltje.
De werking ging als volgt: de matten werden op elke locatie tweewekelijks opgehaald voor
reiniging en vervangen door propere matten. Voor scholen De Puzzel en Het Puzzeltje was
deze frequentie wekelijks.
Er dringt zich een alternatief op om de diensten en scholen te verzekeren van propere
vloeren door middel van schoonloopmatten.
Na overleg met de verschillende diensten en onderhoudscoördinator Nancy Philips stelt het
economaat voor om de matten van scholen de Puzzel en Het Puzzeltje blijvend wekelijks te
laten reinigen, gezien het groot aantal kinderen dat er meermaals per dag over loopt. Voor
de overige diensten zou een vierwekelijkse wissel volstaan. Dit op voorwaarde dat het
poetspersoneel de matten wekelijks eens stofzuigt.
In de zitting van 7 september 2017 werd door de gemeenteraad beslist om toe te treden tot
de divisie Aanvullende Diensten van Farys/TMVW, CREAT genaamd. De CREAT
aankoopcentrale bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op met aankoopprocessen
en de selectie van de beste aannemers, dienstverleners en leveranciers uit het marktaanbod.
Deze expertise wordt ter beschikking gesteld aan lokale overheden en andere organisaties,
gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten.
Voordelen:
- Vooraf gekende technische en financiële voorwaarden dankzij raamovereenkomsten
- Zeer scherpe prijs door schaal- en/of volume-effecten
- Kwaliteit dankzij zorgvuldig geselecteerde leveranciers
- Zowel standaardaankopen als maatwerk
- Tijdsbesparing en minimale belasting van onze eigen aankoopdienst
- Kostendaling door de vereenvoudiging van onze administratie
- Expertise in wetgeving, techniek en onderhandelingen van gespecialiseerde aankopers
- Bestelgemak via online bestelmodule
- Garantie naleving wet op overheidsopdrachten
CREAT heeft een raamovereenkomst afgesloten met firma CWS voor de huur van
schoonloopmatten. Hun werking is gelijkaardig aan die van wasserij Moderna, alsook het
soort matten die zij aanbieden. De ophaling en levering van matten zal gebeuren wanneer
de diensten open zijn of wanneer er iemand van het poetspersoneel aanwezig is op nietpermanent bemande locaties. Hiervoor dient dus geen enkel personeelslid zijn werk te
verletten.
Voor referentiejaar 2018 was de totale kostprijs voor de huur bij Moderna € 4.096.
Voor 2020 worden de kosten via CREAT geraamd op € 2.200.

Het schepencollege gaat ermee akkoord om de schoonloopmatten voortaan te huren van firma
CWS via CREAT.
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Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Fries Baum - beheerder
centraal economaat, aan Nancy Philips - onderhoudscoördinator, en aan de financiële dienst.

32.

Duurzaam bouw- en renovatieadvies.

Bericht van Nathalie Willems d.d. 22.11.2019
Omschrijving en motivatie:
Op 19 november 2019 hebben wij volgend schrijven mogen ontvangen van de provincie
Oost-Vlaanderen:
‘Momenteel bieden reeds 53 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten hun inwoners gratis bouwen renovatieadvies aan. Uw gemeente is daar één van. We willen u dan ook bedanken voor
uw reeds geleverde inzet hiervoor.
Gezien het aantal bouw- en renovatieadviezen elk jaar stijgt, zet het Oost-Vlaamse
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen haar project “Duurzaam bouw- en
renovatieadvies” de komende jaren verder.
Het doel blijft om het onafhankelijk bouw- en renovatieadvies toegankelijk te maken voor
alle Oost-Vlamingen en dit in samenwerking met alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten.
Het geven van duurzaam bouw- en renovatieadvies op maat is een zeer effectief instrument
om bouwprojecten werkelijk meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. De
beslissingen die genomen worden tijdens de (ver)bouwfase hebben een impact op lange
termijn en zijn van groot belang voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Een bouwof renovatieadvies is een 1,5 uur durende sessie waar particulieren concrete tips en een
aangepast advies krijgen om hun (ver)bouwproject duurzaam aan te pakken.
De lopende engagementsverklaring, d.i. de overeenkomst tussen het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen en uw gemeente, waarin de samenwerkingsmodaliteiten voor dit project
opgenomen zijn, verloopt op 31 december 2019.
U kan zich opnieuw engageren voor de periode 2020-2025.
Deze is jaarlijks opzegbaar met een aangetekend schrijven uiterlijk tegen 30 november van
het voorgaande jaar.
Het bedrag van een bouw- of een renovatieadvies kost de gemeente momenteel 68 euro.
Vanaf 1 januari 2020 zal een bedrag van 75 euro aangerekend worden. De reden voor de
stijging van het bedrag ligt in de indexatie van de loonkosten sinds 2014 en gaat mee met de
indexatie van de tarieven van het omgevingscontract. Deze minimale verhoging gaat echter
samen met een steeds betere dienstverlening, waaronder de lancering van een online
opvolgportaal in 2020 voor lokale besturen.
Het Steunpunt neemt nog steeds het resterende bedrag, nl. 61 euro voor het bouwadvies en
205 euro voor een renovatieadvies, voor haar rekening. Let wel, in 2020 worden beide
bedragen aangepast op basis van een nieuwe aanbesteding maar het advies blijft volledig
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gratis voor uw inwoners. De facturatie gebeurt terug halfjaarlijks via de trekkingsrechten van
het omgevingscontract.
We hopen dat u terug mee instapt en tegen ten laatste 31 december a.s. de ingevulde en
ondertekende engagementsverklaring teruggestuurd te krijgen.
Als bijlage vindt u de overeenkomst terug.’
Hierbij een overzicht van de aangevraagde adviezen:
Jaartal
2014
2015
2016
2017
2018

Aantal adviezen
1
3
9
7
9

Aangezien deze bouw- en renovatieadviezen bijdragen tot meer energiezuinig en
milieuvriendelijk bouwprojecten en ze van groot belang zijn voor het bereiken van de
klimaatdoelstellingen stel ik voor om de engagementsverklaring ‘duurzaam bouw- en
renovatieadvies 2020-2025’ te ondertekenen.

Het schepencollege gaat akkoord met de engagementsverklaring ‘duurzaam bouw- en
renovatieadvies 2020-2025’.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Nathalie Willems - milieuambtenaar, en aan
Jeroen Bosman - financieel directeur.

33.

Polder Vlassenbroek - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen derde
categorie dienstjaar 2020.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 20.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Bijgevoegd vindt u de raming van de onderhoudswerken dienstjaar 2020 voor de polder
Vlassenbroek. De raming van de onderhoudswerken bedraagt 13.280,91 euro (incl. btw).
Het betreft hier werken die jaarlijks noodzakelijk zijn, zoals het korfmaaien van waterloop
S048 en het snoeien van het houtgewas. Daarnaast dient er ook een deel met de hand
gemaaid te worden ter hoogte van het overstort van de riolering in waterloop S048. Het slib
dat bij dit werk verwijderd wordt, dient ook afgevoerd te worden.
Vanaf 2020 zal de S048 onderhouden worden tot aan Poelstraat 52. Van het meest
opwaartse gedeelte zal het maaisel echter worden afgevoerd. Indien de
erfdienstbaarheidszone kan worden vrijgemaakt, kan de goedkopere optie met deponie
worden toegepast.
Het aantal projecten in regie werd beperkt gehouden bij het begin van de gemeentelijke
meerjarenplanning. Wel zal Polder Vlassenbroek de komende jaren volgende exoten
bestrijden: Japanse Duizendknoop, Reuzebalsemien en Reuzeberenklauw. De locaties met
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exoten worden momenteel in kaart gebracht en mogelijks start de bestrijding al in 2020. De
kostprijs voor de bestrijding is momenteel nog niet bekend.
In bijlage vindt u een tabel met een overzicht van de werken en de daarbij horende raming.
Gelet op bovenstaande zou ik voorstellen de raming gunstig te adviseren.

Het schepencollege gaat akkoord met deze raming en het dossier mag worden voorgelegd aan de
vergadering van de gemeenteraad.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan de financiële dienst.

34.

Polder van de Beneden-Dender - voorstel raming onderhoudswerken aan waterlopen
derde categorie dienstjaar 2020.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 25.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Bijgevoegd vindt u de raming van de onderhoudswerken dienstjaar 2020 voor de Polder van
de Beneden-Dender. De raming van de onderhoudswerken bedraagt 18.385,27 euro (incl.
btw). In 2020 zal men een aantal waterlopen korfmaaien en het struikgewas langs en in
waterloop 5050 verwijderen. Verder worden er geen speciale werkzaamheden uitgevoerd.
De werken omvatten:
korfmaaien van in totaal 13.760 lm op volgende waterlopen: 5009Bb (250 lm), 5009Z (1.120
lm), 5011 (1.100 lm), 5011A (350 lm), 5011B (500 lm), 5011Bb (500 lm), 5011C (430 lm),
5011C1 (230 lm), 5018 (1.100 lm), 5018a (630 lm), 5018b (610 lm), 5018Ab (100 lm), 5019
(500 lm), 5019A (300 lm), 5019B (300 lm), 5019C (200 lm), 5047A (400 lm), 5050 (550 lm),
5050b (590 lm), langsgrachten Bellebroek (4.000 lm)
•
verwijderen van struikgewas en verhakselen (200 lm)
•
ruimen van doorgangen (50 lm)
Gelet op bovenstaande zou ik voorstellen de raming gunstig te adviseren.

Het schepencollege gaat akkoord met deze raming en het dossier mag worden voorgelegd aan de
vergadering van de gemeenteraad.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan de financiële dienst.

35.

Acties rond broedvogels.
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Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 27.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben
diverse diersoorten het steeds moeilijker in Vlaanderen. En dus ook in Lebbeke.
Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk te helpen om hun soort en aantallen op peil te
houden. Natuurpunt ’s Heerenbosch zou daarom, samen met het gemeentebestuur en de
milieuraad een verkoop van diverse types nestkastjes, insectenhotelletjes en wintervoer
organiseren in de Binnenstraat van De Biekorf op zaterdag 11 januari 2020 van 10u tot 12u.
Het volgende zal worden aangeboden:
 nestkasten voor koolmees en pimpelmees
 nestkasten van het brievenbustype voor roodborst, mus, roodstaart,…
 nestkasten voor steenuil
 nestkasten voor vleermuizen
 (kleine) insectenhotelletjes
 voedertafels om onze standvogels en wintergasten de winter door te helpen pakket
wintervoer (gemengd strooivoer, zonnebloempitten, pindanetjes, mezenbolletjes)
In het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) zouden we ook een
aantal nestkasten willen ophangen op openbaar domein. Bij deze actie willen we graag
geïnteresseerde burgers betrekken. Aan de inwoners zal gevraagd worden of ze het meterof peterschap van een nestkastje willen opnemen met volgende inbreng:
Op zaterdag 1 februari 2020 (van 10u tot 12u) komen ze in de vergaderzaal van CC De
Biekorf, Stationsstraat 23 te Lebbeke (eventueel samen met kind of kleinkind) hun eigen
nestkast in mekaar timmeren. Als ze dat liever hebben, kan er dan ook gewoon een reeds
afgewerkt exemplaar worden opgehaald. Ze zorgen voor het ophangen van de nestkast, na
het broedseizoen verwijderen ze het (eventuele) nestmateriaal en maken ze de kast schoon.
Ze rapporteren jaarlijks over al dan niet broedsucces.
Natuurpunt ’s Heerenbosch zal zorgen voor de nestkasten.

Het schepencollege gaat akkoord met de verkoop door Natuurpunt ’s Heerenbosch van diverse
nestkasten en wintervoer in de Binnenstraat van De Biekorf en met het ophangen van nestkasten
op het openbaar domein in samenwerking met Natuurpunt ’s Heerenbosch en geïnteresseerde
burgers. Deze nestkasten mogen gemaakt worden in de vergaderzaal van De Biekorf.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan de cultuurdienst.

38.

Kennisname: omgevingsaanvraag voor het slopen van de kerk te Heizijde.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de dienst
ruimtelijke ordening d.d. 25.11.2019 met betrekking tot de omgevingsaanvraag voor het
slopen van de kerk te Heizijde.
Omschrijving
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De aanvraag betreft het slopen van het kerkgebouw met aanhorigheden gelegen te Lebbeke,
Heizijdestraat 22 en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, nummer 1007Y. De
aanvraag is terug te vinden in bijlage.
Uitvoering
De dienst ruimtelijke ordening dient de omgevingsaanvraag voor het slopen van het
kerkgebouw met aanhorigheden in.

Het schepencollege gaat akkoord.

Externe agendapunten
41.

Christmas Run 22.12.2019 - Vraag tot sponsoring.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld e-mailbericht d.d. 21.11.2019 van Chiro
Sonneveld.
Allereerst wil ik jullie alvast bedanken voor het goedkeuren van ons event Christmas Run
2019 op 22.12.2019.
Verder wou ik vragen of de gemeente de mogelijkheid ziet om de 2e en/of de 3e prijs voor de
verschillende disciplines van dit event te sponsoren.
De disciplines zijn als volgt opgedeeld
a) kidsrun
b) 5km (vrouwen en mannen)
c) 10km (vrouwen en mannen)
In totaal, (indien zowel de 2e als 3e prijs gesponsord wordt) gaat het dus over 10 prijzen.
De 1e prijs wordt reeds gesponsord door Topsport (met een waardebon van 25 euro)

Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.
Aan Chiro Sonneveld zal worden meegedeeld dat de gemeente in principe geen events sponsort.
Enkel voor bovenlokale wedstrijden worden toelagen voorzien.

42.

Indienen ontslag suppoost archief bevolking-burgerlijke stand.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 02.11.2019 van Jozef Philips, waarin hij zijn
ontslag aanbiedt als suppoost van het archief bevolking-burgerlijke stand met een
vrijwilligersovereenkomst.
Hij zou dit ontslag ten laatste willen laten ingaan op 1 november 2020.
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Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.
De algemeen directeur zal dit verder bespreken met Sofie Spinoy, Hugo Dauwe en de
intergemeentelijke archivaris.
Aan Jozef Philips zal een bedankingsbrief worden bezorgd.

Toegevoegde agendapunten
43.

Nieuwjaarsgeschenk raadsleden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de raadsleden en aan de leden
van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst dit jaar als nieuwjaarsgeschenk een set
handdoeken en cadeaubons ter waarde van 30,00 euro te geven.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jeroen Bosman - financieel directeur en
aan Nancy Philips – onderhoudscoördinator.

De zitting wordt gesloten om 17.31 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 9 december 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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