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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 09 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 15.08 uur.

AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 02.12.2019.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 02.12.2019 worden
goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 27.11.2019 van Viceminister-president en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaams Rand, Ben Weyts, inzake
vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode.

3.

Kerkraad Sint-Salvator. Notulen van de zitting van 22.11.2019.

Kennis wordt genomen van het schrijven van 27.11.2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator
waarbij het proces-verbaal van de zitting van de kerkraad van 22.11.2019 wordt
overgemaakt.

4.

Kennisgeving verslag vergadering managementteam d.d. 28 november 2019.

Bijgevoegd het verslag van de vergadering van het managementteam van 28 november 2019
ter kennisgeving.
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Interne agendapunten
5.

Brandweerzone Oost. Kennisname samenwerkingsovereenkomst, dotatie en
begrotingsvoorstel.

Bericht van Ann Seymoens, stafmedewerker, d.d. 03.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Het schepencollege neemt kennis van bijgevoegd e-mailbericht van het secretariaat van
Brandweerzone Oost en geeft goedkeuring voor het agenderen op de eerstkomende
gemeenteraad van de dotatie aan de brandweerzone en de Samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeenten en steden van de brandweerzone.

6.

Toetreding projectvereniging UiTPAS Dender. Goedkeuring statuten en aanstellen
vertegenwoordigers

Het college
Gelet op artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB);
Gelet op artikel 396 van het DLB, waardoor twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand kunnen brengen om
doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer inhoudelijke samenhangende
beleidsdomeinen;
Gelet op artikel 401 tot en met 412 van het DLB houdende de intergemeentelijke
samenwerking richten de stad Aalst, gemeente Berlare, gemeente Buggenhout, gemeente
Denderleeuw, stad Dendermonde, gemeente Erpe-Mere, gemeente Haaltert, gemeente
Laarne, gemeente Lebbeke, gemeente Lede, stad Ninove, gemeente Wetteren, gemeente
Wichelen en gemeente Zele een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid op, onder de vorm van een projectvereniging;
Overwegende dat ter oprichting van deze projectvereniging statuten nodig zijn die, na
principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, zullen worden
geagendeerd op de gemeenteraad van 18 december. Deze statuten werden voorbereid door
het regio-overleg UiTPAS Dender;
Overwegende dat UiTPAS een instrument is voor verbreding, verhoging en verdieping van
vrijetijdsparticipatie van alle Vlamingen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede,
en gebruikt wordt voor een gemeenteoverschrijdend, uitgebreid en gevarieerd
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vrijetijdsaanbod, zowel voor activiteiten van de gemeente zelf als van verenigingen en privéorganisatoren;
UiTPAS heeft 3 basisprincipes die elke UiTPASaanbieder moet aanvaarden:
 UiTpunten sparen
 UiTpunten ruilen voor voordelen
 toekennen van kansentarief aan mensen in armoede, met een solidaire kostendeling
tussen deelnemer, aanbieder en overheid;
Om haar doel te bereiken kan de projectvereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het doel te maken hebben en/of dit kunnen bevorderen. Zij kan
deelnemen en haar medewerking verlenen aan alle activiteiten die de realisatie van haar
doel bevorderen. De projectvereniging kan ook alle mogelijke inkomsten verwerven om haar
doelstellingen en opdrachten te realiseren;
Overwegende dat de projectvereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan
de leden worden aangesteld door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de raad
van bestuur wordt ook een plaatsvervanger aangesteld. De raad van bestuur bestaat uit
stemgerechtigde leden en leden met raadgevende stem;
Elke deelnemende gemeente vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de raad van bestuur.
De stemgerechtigde leden zijn burgemeester, schepenen of raadsleden van de deelnemende
gemeenten. Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem;
Elke deelnemende gemeente heeft ook een afgevaardigde met raadgevende stem in de raad
van bestuur.
Deze afgevaardigde is altijd een raadslid in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Overwegende dat de raad van bestuur uitsluitend de bevoegdheid heeft tot het nemen van
beslissingen die kaderen binnen het doel van de projectvereniging zoals omschreven in
artikel 3 van de statuten. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet
uitdrukkelijk bij wet of in deze statuten aan een orgaan van de deelnemende gemeenten zijn
voorbehouden.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de projectvereniging. Hij is
bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met
inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van
het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn. Hij is bevoegd
voor alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van
hypotheken,
Gelet op het positief advies vanwege het regio-overleg UiTPAS Dender m.b.t. de inhoud van
de statuten;
Overwegende dat de statuten werden gecontroleerd en goedgekeurd door de dienst
Juridische Zaken van de Stad Aalst;
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Besluit
Artikel 1 - Akkoord te gaan met het voorleggen van
1) de statuten ter oprichting van de projectvereniging UiTPAS Dender, en,
2) de vertegenwoordiging vanuit Lebbeke binnen de raad van bestuur aan de gemeenteraad
van 18 december 2019.

18.

Reglementen met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en
op het openbaar domein.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 04.12.2019.
Omschrijving en motivatie
In bijlage vindt u volgende reglementen:
 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op
het openbaar domein.
 Retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein.
Verder kan u ook de plannen terugvinden van de verschillende standplaatsen.
Is het mogelijk om bij het retributiereglement een beslissing te nemen over de retributie die
moet betaald worden voor ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de markt.
Kunnen deze ook geagendeerd worden op de gemeenteraad van 16 december?

Het schepencollege beslist het volgende:
Deze reglementen mogen worden voorgelegd aan de vergadering van de gemeenteraad van 16
december 2019.
Het schepencollege beslist om de retributie die moet betaald worden voor ambulante activiteiten
op het openbaar domein buiten de markt als volgt vast te leggen:
•
100 euro per maand voor niet verplaatsbare en blijvende standplaatsen
•
25 euro per maand voor verplaatsbare en occasionele standplaatsen
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst
lokale economie, en aan Rita De Schryver - financiële dienst, en aan Roger Van der Jeught gemachtigd toezichter-vaststeller.

19.

Uitbreiding van UiTPAS regio Dender met gemeenten Buggenhout, Zele en Laarne.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 02.12.2019.
Omschrijving en motivatie
UiTPAS werd gelanceerd als gemeente-overschrijdend project van Haaltert, Erpe-Mere, Lede
en Aalst. Sindsdien werd de regio uitgebreid met Ninove (1 januari 2016), Berlare,
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Dendermonde, Wetteren, Wichelen (1 september 2017), Denderleeuw (1 januari 2019), en
Lebbeke (1 januari 2020).
Om de werking van UiTPAS Dender verder te verzekeren en te optimaliseren voor de periode
2020-2025 werd met de huidige steden en gemeenten een projectvereniging UiTPAS Dender
opgericht. De statuten voor deze projectvereniging worden voorgelegd aan het
schepencollege (9 december 2019) en de gemeenteraad( 18 december 2019).
Buggenhout, Zele en Laarne hebben de officiële vraag gesteld tot aansluiting bij de regio
UiTPAS Dender. Bij goedkeuring zullen deze gemeenten worden opgenomen in de statuten
van de projectvereniging vanaf 1 januari 2020. De eigenlijke publieke lancering van UiTPAS in
Buggenhout, Zele en Laarne zal later plaatsvinden. De goedkeuring tot aansluiting dient nu
te gebeuren omdat de samenstelling van de projectvereniging gedurende de looptijd niet
kan wijzigen.
De regiowerkgroep UiTPAS Dender formuleerde in vergadering d.d. 29 oktober 2019 een
positief advies m.b.t. de aansluiting van Buggenhout en Zele:
De werkgroep UiTPAS Dender hanteert bij elke vraag tot aansluiting bij de regio enkele
criteria:







de gemeente voorziet voldoende budget en personeel voor de uitrol en opvolging
van UiTPAS en UiTPAS zit vervat in het meerjarenplan;
er is een armoedepartner actief in de gemeente;
er is voldoende vrijetijdsaanbod in de gemeente;
de gemeente verklaart zich akkoord met de geldende regels van de regio;
de gemeente grenst aan een gemeente die reeds lid is van UiTPAS Dender;
de gemeente maakt reeds deel uit van een bestaand intergemeentelijk
samenwerkingsverband op vlak van vrije tijd met minstens één van de UiTPAS
Dendergemeenten.

Op basis van bovenstaande criteria oordeelt de werkgroep UiTPAS Dender dat zowel
Buggenhout als Zele aan de voorwaarden voldoen. Beide gemeenten maken immers deel uit
van Zone 92, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op vlak van vrije tijd,
vrijetijdscommunicatie, erfgoed en bibliotheekwerking, waar ook Dendermonde, Wetteren,
Wichelen, Berlare en Lebbeke deel van uitmaken. Een aansluiting bij UiTPAS Dender is een
volgende logische stap in het samenwerkingsverband van UiTPAS Dender én Zone 92.
Publiq vzw, de coördinerende organisatie van UiTPAS in Vlaanderen, geeft positief advies
voor de uitbreiding van de regio UiTPAS Dender met gemeenten Zele en Buggenhout. Publiq
geeft er de voorkeur aan om kleinere gemeenten te laten aansluiten bij een bestaande
UiTPASregio, eerder dan zelf een regio op te starten waar andere afspraken gelden.
Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de mensen vooral aan vrijetijdsparticipatie doen
binnen hun 'Zone 30', oftewel 30 kilometer van hun woonplaats.
Op 27 november ontving UiTPAS Dender de vraag van Laarne om ook te mogen toetreden.
Via mail gaven de leden van de regiowerkgroep hierover een positief advies en dit op basis
van de criteria hier boven vermeld.
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Het schepencollege gaat principieel akkoord met de opname van Buggenhout, Laarne en Zele in de
projectvereniging UiTPAS Dender.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie.

20.

Reglement vormingssubsidies monitoren.

Bericht van Sara Joris, jeugdconsulente, d.d. 03.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelieve in bijlage het voorstel voor het reglement voor vormingssubsidies van monitoren te
vinden.

Het schepencollege gaat principieel akkoord met dit voorstel van reglement.
Het mag geagendeerd worden op de gemeenteraadszitting van januari 2020.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sara Joris - jeugdconsulente.

21.

Goedkeuring verlichte tractorparade Landelijke Gilde op zaterdag 28.12.2019.

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

22.

Goedkeuring Winterhappening Denderbelle 25 en 26.01.2020.

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

23.

Goedkeuring organisatie fuif 'Afscheid van prins Aaron' op 14 december in De
Voermansrust te Wieze.

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

24.

Bibliotheek. Organisatie jeugdboekenmaand 2020 - buitenschoolse activiteiten.
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Bericht van Hanne Callewaert, bibliotheekmedewerker, d.d. 04.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Tijdens de jeugdboekenmaand is het de goede gewoonte om naast de auteurslezingen voor
de scholen ook een aantal workshops/lezingen aan te bieden voor het jeugdig bib-publiek en
zo het leesgedrag en bibliotheekbezoek te stimuleren.
We willen immers ook buiten de school de kinderen prikkelen met interactieve en
educatieve workshops en activiteiten die te maken hebben met het thema van de
jeugdboekenmaand en in 2020 is dit ‘kunst’.
“We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de
zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit
te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is.
Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je
verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je
aan het denken.”
Kunst is dan ook een breed thema waar heel wat over te vertellen en leren valt.
We plannen graag volgende activiteiten:
 Op zaterdag 21/3 willen we graag de Leesbeesten uitnodigen:
“Tante Tania en Annie de Pannie leren je de meest afschuwelijke dierenmanieren én
onderzoeken hoe je verschillende verhalen anders kan VOORLEZEN. Zo leer je De Kunst van
het VoorLezen!”
We werken samen met de jeugddienst en willen ook langs deze weg de jeugdverenigingen
uitnodigen. Na de voorstelling bieden we een knutselmoment aan.
Raming kostprijs: € 600
Leeftijd: 6-9 jaar
Speeltijd: 45’
 Op woensdag 11/3 nodigen we graag Artforum uit voor een workshop ‘ik word later
kunstenaar’:
Wat is een kunstenaar? Iemand met een snor en een penseel in de hand of iemand met
eeuwigdurende verfplekken op zijn broek? Kleuters gaan op zoek naar de persoon achter de
kunstenaar en wapenen zich met penseel, kleurpotloden en krijt om zichzelf te
transformeren tot artiest.
Raming kostprijs:€ 175
Leeftijd: 4-6 jaar
Duur: 2u
 Op zaterdag 7/3 willen we een workshop ‘optische illusies’ organiseren (artforum):
Ooit al gehoord van een mirascoop, een thaumatroop of een zoötroop? Deze voorlopers van
de cinema vertellen een eigenzinnig verhaal en ook kunstenaars zoals Escher of Piranesi
vonden hierin hun inspiratie. We duiken in een bijzondere wereld en maken ons eigen
flipboekje, schaduwtheater, thaumatroop, phenakistiscoop of zoötroop. Welkom in de
bijzondere wereld van de optische illusies!
Raming kostprijs: € 175
Leeftijd: 8-12 jaar
Duur: 2u
 Op zaterdag 14/3 plannen we de workshop ‘mysterieuze curieuzeneuze monsters’
(artforum):
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We duiken in boeken en komen van alles te weten over monsters: lieve, stoute en ook wel
hele bijzondere. Heeft jouw monster misschien tien ogen, scherpe tanden, vleugels,
klauwen…en kan hij zwemmen, vuur spuwen of misschien wel breakdancen? We knippen uit
schuimrubber ons curieuze monster en drukken met een echte inktrol, drukinkt en vooral
veel fantasie.
Raming kostprijs: € 180
Leeftijd: 6-9 jaar
Duur: 2u
 Op zaterdag 28/3 organiseren we graag ‘Picasso’s sculpturen (Mooss)
Picasso maakte wel duizend fantastische sculpturen. Hiervoor gebruikte hij niet enkel
typische beeldhouwmaterialen zoals hout, steen of klei. Ook ijzer, ja zelfs papier en
recyclage-spullen hoorden bij zijn favoriete materialen.
In deze workshop duiken we het atelier in en onderzoeken we verschillende materialen en
technieken, met een eigen beeldhouwwerkje als resultaat.
Raming kostprijs: € 190
Leeftijd: 8-12 jaar
Duur: 2u
 Op zaterdag 21/3 zouden we graag 4xm uitnodigen voor de workshop ‘pop art’.
Pop Art ontstond eind jaren ’50 in Engeland en de VS en ontwikkelde zich snel tot één van de
belangrijkste kunststromingen van de jaren ’60 dankzij bekende kunstenaars als Andy
Warhol en Roy Lichtenstein. In deze creatieve kunstworkshop gaan de deelnemers zelf aan
de slag met de kenmerkende elementen van deze beeldende kunst en maken zij van hun
eigen portret een waar pop art kunstwerk.
Raming kostprijs: € 350
Leeftijd: 9-12 jaar
Duur: 2u
 Op een zaterdagvoormiddag in maart zouden we graag tijdens de openingsuren van
de bib een doorlopende workshop voorzien met vrije in- en uitloop: ‘DRUK’
(artforum). Met deze workshop willen we graag de artisanale, duurzame kunst in het
middelpunt zetten.
DRUK is een mobiele drukinstallatie. DRUK heeft de letter als startpunt en waaiert verder uit
naar vrije meningsuiting, poëzie en de waarde van het geschreven woord. Wij komen
graag postkaartjes en affiches drukken met onze installatie. Deze bestaat uit 2 kasten op
wieltjes waar al het nodige drukmateriaal in zit (2 persen, lettersets, inkt, schorten, papier,
inspirerende boeken en nog veel meer).
Kostprijs: € 460
Vervoer door technische dienst
Alle leeftijden
Duur: 2u
En dan hebben we nog ons maandelijks voorleesmoment op zondag voor de 3- tot 7-jarigen.
En het thema is natuurlijk: ‘ik ben een kunstenaar’. Ook dit keer wordt dit begeleid door een
vrijwilliger en volgt er na het voorlezen een knutselmoment.
Datum: zondag 29/3.
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Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van de buitenschoolse activiteiten tijdens de
jeugdboekenmaand 2020.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jeroen Bosman – financieel directeur, aan An
Heirbaut – bibliothecaris en aan Hanne Callewaert – bibliotheekmedewerker.

25.

Organisatie nieuwjaarsfeest 03.01.2020.

Bericht van Wendy Cooreman, sportdienst, d.d. 03.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de organisatie van het nieuwjaarsfeest op 3 januari 2020.
Gelet op het feit dat het nieuwjaarsfeest dit jaar opnieuw zal doorgaan in ons gemeentelijke
cultuurcentrum De Biekorf.
Gelet op het feit dat we hiervoor volgende uurregeling wensen te voorzien:
18u00 – 19u30
Receptie in de Binnenstraat van het CC De Biekorf
19u30 – 19u45
Speech burgemeester in de podiumzaal
19u45 – 23u30
Diner volgens walking diner concept
01u00 - …
Kaasplank en belegde broodjes
Gelet op het feit dat we voor de organisatie van de catering (aankleding zaal, organisatie
diner en voorzien nodige personeel voor 300 personen) 3 verschillende firma’s hebben
aangeschreven:
 Eetclusief Bvba
 Restaurant Rembrandt
 Rudy Van Biesen: bvba MEL
Gelet op het feit dat we 2 offertes ontvangen hebben van:
 Eetclusief Bvba
 In Style Catering
Gelet op het feit dat we deze offertes duidelijk met elkaar vergeleken hebben. Vanuit deze
vergelijkingen gaat de werkgroep zijn voorkeur uit naar de firma Eetclusief uit Buggenhout.
Dit omdat deze firma ons de voorbije jaren al voldoende garanties heeft gegeven voor het
totaalpakket van deze avond en dit binnen het meest gunstige financieel plaatje. We zijn ons
bewust dat beide cateraars hun sterktes en hun zwaktes hebben, maar de firma Eetclusief
kan ons momenteel qua prijs-kwaliteit het meeste overtuigen;
Firma
Firma Eetclusief bvba
Firma In Style Catering

Raming kostprijs voor
300 personen
€ 26.899,01
prijs inclusief btw
€ 31.069,00
prijs inclusief btw

Gelet op het feit dat we deze avond ook muzikaal wensen in te vullen stellen we voor om dit
jaar beroep te doen op DJ Jan Van Gaver.
Kostprijs: € 500,00 (excl. btw)

Schepencollege notulen 09 december 2019

3573

Een nieuw idee is hierbij om aan de personeelsleden die naar het nieuwjaarsfeest komen
vooraf hun top 3 qua muziekkeuze te laten doorgeven. Op basis hiervan maken we onze
eigen top 100 van het gemeentepersoneel. We zullen dit doen op basis van een mailing
waarbij ze hun eigen keuzes kunnen doorgeven.
Vorige jaren organiseerden we ook een tombola onder het voltallig aanwezige personeel
waarbij 3 personeelsleden een waardebon t.w.v. € 100,00 bij onze lokale handelaars konden
winnen. Nu zouden we deze verloten onder de mensen die hun top 3 hebben ingediend. Op
deze manier bevorderen we de sfeer van de avond en draaien we ook muziekkeuzes die uit
de groep zelf komen.
Gelet op bovenstaande argumenten verzoeken wij tot uw goedkeuring betreffende:
 De gunning tot het voorzien van de catering voor deze avond aan de firma Eetclusief
bvba voor een bedrag van € 26.899,01.
 Het vastleggen van DJ Jan Van Gaver (kostprijs € 500,00 excl. btw)
 Het voorzien van 3 tombolaprijzen elk t.w.v. € 100,00 (gemeentelijke cadeaubonnen
lokale handelaars) en deze te verloten onder de personeelsleden die vooraf hun
favoriete top 3 voor de Top 100 van Lebbeke hebben doorgegeven.

Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan:
•
De gunning tot het voorzien van de catering voor deze avond aan de firma Eetclusief bvba
voor een bedrag van € 26.899,01.
•
Het vastleggen van DJ Jan Van Gaver (kostprijs € 500,00 excl. btw).
•
Het voorzien van 3 tombolaprijzen elk t.w.v. € 100,00 (gemeentelijke cadeaubonnen lokale
handelaars) en deze te verloten onder de personeelsleden die vooraf hun favoriete top 3
voor de Top 100 van Lebbeke hebben doorgegeven.
Het schepencollege beslist tevens dat personeelsleden van de politiezone Buggenhout-Lebbeke en
van de brandweerzone Oost kunnen deelnemen aan dit nieuwjaarsfeest voor een inschrijvingsprijs
van 50,00 euro.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Wendy Cooreman - sportdienst, aan Jeroen
Bosman - financieel directeur, aan de politiezone Buggenhout-Lebbeke en aan Chris Van
Weyenbergh - kapitein en postoverste van de brandweerzone Oost.

26.

Farys-sportcentrum. Rechtzetten inbreng kadastrale leggers.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 02.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelieve in bijlage de nodige documenten te willen terugvinden voor het rechtzetten van
inbreng kadastrale leggers onder beheer van Farys.
Dit punt werd besproken op de accountvergadering van 22 november 2019.
Gelieve dit daarna ook voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Het schepencollege neemt kennis van dit schrijven en de aanpassingen.
Dit mag voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris.

27.

Sportdienst. Organisatie avonturenkamp zomer 2020.

Bericht van Jonathan Gerlo, sportdienst, d.d. 2 december 2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het feit dat we in het verleden, in het kader van Spuuww op avontuur, reeds
dagactiviteiten organiseerden voor de 12+’ers van de gemeente.
Gelet op het feit dat deze activiteiten zeer positief geëvalueerd worden door de deelnemers.
Gelet op feit dat we in de zomervakantie 2020 (van 1 juli tot en met 5 juli 2020) graag een
avonturenkamp in Nieuwpoort willen organiseren in samenwerking met de sportdiensten
van Buggenhout en Dendermonde waarbij elke gemeente 10 deelnemers kan inschrijven.
Gelet op het feit dat we voor de organisatie van deze avonturenweek zouden samenwerken
met ‘The Outsider Coast’ en volgende activiteiten wensen te voorzien;
Datum

Activiteit

Kostprijs
deelnemer

01.07.2020

NM: Vlottenbouw

€ 14/persoon

Avond: sport &
kennismakingsspelen
VM: Kajak
NM: Laserbattle

Voorzien door de
monitoren
€ 32/persoon

Avond: Quiz

Voorzien door de
monitoren
€ 26/persoon

02.07.2020

03.07.2020

VM: golfsurfen
NM: strandspelen
Avond: filmavond

04.07.2020

VM: Marinierspiste
NM: Island Throphy
Avond: Kampvuur

05.07.2020

VM: Zeeraften

Voorzien door de
monitoren
€ 22/persoon

Voorzien door de
monitoren
€ 20/persoon

TOTAAL ACTIVITEITEN € 114
TOTAAL VERBLIJF + ETEN € 146
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TOTAALPRIJS KAMP € 260/deelnemer

Gelet op het feit dat we voor dit kamp maximum 30 deelnemers (10 deelnemers/gemeente)
zullen aanvaarden en we bij deze groep 2 monitoren wensen te voorzien. Daarnaast zou
Jonathan Gerlo, sportpromotor van onze sportdienst de hoofdverantwoordelijke zijn en de
2 andere monitoren zullen aangesteld worden via de andere meewerkende sportdiensten
dus 1 monitor via Buggenhout en 1 monitor via Dendermonde.
Gelet op het feit dat de volledige onkosten van het kamp gedragen worden door de
deelnemers zelf vraagt dit financieel geen extra bijdrage vanuit onze gemeente.
Gelet op het feit dat we hiervoor zelf een promotieaffiche en promotiefolder zullen
ontwerpen die we via onze eigen online webwinkel kosteloos kunnen verspreiden en er dus
ook geen onkosten voor drukwerk noodzakelijk zijn.
Verzoeken wij tot uw goedkeuring betreffende de organisatie van het avonturenkamp
tijdens de zomervakantie van 2020.

Het schepencollege gaat akkoord met:
Het voorstel om samen met de sportdiensten van Buggenhout en Dendermonde een
avonturenkamp te organiseren te Nieuwpoort van 1 tot en met 5 juli 2020 en dit in
samenwerking met The Outsider Coast.
Jonathan Gerlo aan te stellen als hoofdverantwoordelijke voor dit avonturenkamp.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jonathan Gerlo - sportdienst, aan Jeroen
Bosman - financieel directeur, en aan de personeelsdienst.

28.

Werken aan gebouwen sportaccommodaties Ziekhuisveldbaan en Konkelgoed
wegens overeenkomsten met clubs.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 04.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de vraag van FC Lebbeke tot het herstellen of vernieuwen van het dak op de
gebouwen aan het Konkelgoed en de bespreking van dit punt op het schepencollege van
06.11.2019 met de beslissing dit punt uit te stellen tot na het overleg met FC Lebbeke. Dit
overleg heeft plaatsgehad op dinsdag 03.12.2019.
Gelet op de vraag van OB Lebbeke tot het herstellen van het sanitair en de verwarming op
Ziekhuisveldbaan en de bespreking van dit punt op het schepencollege van 18.11.2019 met
de beslissing tot het beleggen van een overleg met de club. Dit overleg heeft plaatsgehad op
maandag 02.12.2019.
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Gelet op het overzicht opgemaakt door de sportdienst, van de kosten die er al gebeurd zijn
op de betreffende sites en dit naar aanleiding van de overeenkomsten met de clubs. Dit
overzicht werd besproken door het college in zitting van 18.11.2019.
Gelet op het feit dat voor beide sites offertes zijn opgevraagd bij verschillende firma’s en die
offertes maar een beperkte geldigheidsduur hebben, dringt een beslissing zich op.
Wordt het volgende voorstel gedaan naar het schepencollege toe:
 Op Ziekhuisveldbaan mag een vervanging gebeuren van de ketel, boiler en
thermostaat. De leidingen en douchekoppen worden niet ten laste genomen door de
gemeente. Raming kostprijs: € 15.000,00 (i.p.v. € 36.295,40 inclusief btw).
 Op Konkelgoed worden er geen herstellingen of vernieuwingswerken meer
toegestaan aan het gebouw (behalve vernieuwing aansluiting gas en water – reeds
goedgekeurd door schepencollege).

Het schepencollege gaat akkoord met dit voorstel.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris, en aan
Jeroen Bosman - financieel directeur.

29.

Vraag FC Lebbeke tot gratis gebruik van het oud kaatsterrein tijdens
thuiswedstrijden van het A-elftal.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 04.12.2019.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de beslissing van het schepencollege waarin gesteld wordt dat FC Lebbeke geen
parkeervakken meer mag voorbehouden tijdens de thuiswedstrijden van het A-elftal (met
uitzondering van 1 vak aan de ticketverkoop).
Gelet op de vraag van FC Lebbeke om te mogen parkeren op het oud kaatsterrein (nu als
polyvalent terrein ondergebracht in het tarievenbeheer van Farys aan de prijs van € 4,40 per
uur). Deze vraag werd zowel via mail (aan de sportdienst) als rechtstreeks (op vergadering
d.d. 03.12.2019 met burgemeester, sportfunctionaris en voorzitter FC Lebbeke) gesteld door
de club.
Gelet op de vraag van de club om dit terrein gratis ter beschikking te stellen (via
prijssubsidies).
Gelet dat er op dit overleg werd afgesproken dat dit zal voorgelegd worden aan het
schepencollege met volgende afspraken:
 Gebruik terrein kan pas vanaf 17.45u.
 De club staat zelf in voor het openen en sluiten van de poort van de toegangsweg
(naast het zwembad).
 Gebruik alleen tijdens thuiswedstrijden van het A-elftal.
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Deze regeling kan ingaan vanaf 01.01.2020.

Het schepencollege gaat akkoord met het gebruik van het polyvalent terrein (oud kaatsterrein)
door FC Lebbeke en dit uitsluitend tijdens de thuiswedstrijden van het A-elftal.
Het gebruik wordt gratis toegestaan vanaf 17.45u (via prijssubsidies).
De club moet zelf instaan voor het openen en sluiten van de toegangspoort.
Deze regeling gaat in vanaf 01.01.2020.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris.

32.

Tijdelijk verkeersreglement "Winterhappening" centrum Denderbelle op 25 en
26.01.2020.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
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Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 25 januari 2020 wordt in het centrum van Denderbelle tussen 14u en
2u (26.01.2020) de “Winterhappening” georganiseerd.
Artikel 2 – Er wordt een parkeerverbod ingevoerd van donderdag 23.01.2020 tot maandag
27.01.2020 in Dorp, tussen Meerskant en de kerk. Deze maatregel wordt uitgevoerd door
het plaatsen van de nodige signalisatie E1 met onderbord “van donderdag 23.01.2020 tot
maandag 27.01.2020”.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermeldde datums en uren wordt Dorp tussen Meerskant
en de kerk verkeersvrij voor alle verkeer, en voorzien van een omleiding. Deze maatregelen
worden uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie:
Plaats
Dorp – Meerskant
Dorp t.h.v. kerk
Dorp – Visstraat
Klein Gent – Sint-Maartenstraat
Klein Gent – Kapellenstraat

33.

Signalisatie
2 hekken met C3
2 hekken met C3
C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer + F45
F45b + O.R.
C3 + uitgezonderd plaatselijk verkeer op paal

Tijdelijk verkeersreglement verlichte tractorparade Landelijke Gilde op zaterdag
28.12.2019.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
Gelet op het feit dat de aanvrager zelf instaat voor het correct plaatsen van de geleverde
signalisatie zoals vermeld in het tijdelijk verkeersreglement;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 28 december 2019 wordt door de Landelijke Gilde een verlichte
tractortocht georganiseerd tussen 18.30u en 21.30u op het parcours: Flor Hofmanslaan,
Bellestraat, Dries, Bertstraat, Kruisstraat, Kapellenstraat, Hoogstraat, Nieuwstraat,
Schrovestraat, Kapittelstraat, Aalstersestraat, Wolvenstraat, Gehuchtveldstraat, Rooien,
Baardegemsestraat, Heuvelstraat, Korte Minnestraat, Lange Minnestraat, Binnenstraat,
Meysveld, Opwijksestraat, Fochelstraat, P.F. De Naeyerstraat, Heizijdestraat, Langestraat,
Koning Albert I-straat, O.-L.-Vrouwstraat, Stationsstraat, Kapellekensbaan,
Dendermondsesteenweg, Leo Duboisstraat, Flor Hofmanslaan.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt een parkeerverbod ingevoerd met
bijhorende signalisatie op volgende plaats.
Plaats
Overzijde Flor Hofmanslaan 1, op
parkeerstrook en op grasberm.

Signalisatie
Parkeerstrook: E1 met onderbord ‘zaterdag
28.12.2019 van 17.30u tot 22u’
Grasberm: afzetten met nadars en lint, wordt
weggenomen door organisatie na evenement.

Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum worden volgende straten, op volgende
tijdstippen met bijhorende signalisatie afgesloten. De signalisatie wordt op voorhand zelf
correct geplaatst door de organisatie.
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Plaats
Heuvelstraat (aan kruispunt
met Baardegemsestraat en
Korte Minnestraat)
Binnenstraat (aan kruispunt
met Meysveldbaan en Lange
Minnestraat)
Dendermondsesteenweg (aan
kruispunt met rotonde
Lindelaan – Flor Hofmanslaan
en kruispunt met Leo
Duboisstraat)
Kapellekensbaan –
Dendermondsesteenweg

34.

Tijdstip
19.30u – 20.15u

Signalisatie
2 nadars/kruispunt met C3 +
uitgezonderd plaatselijk verkeer

20u – 20.40u

2 nadars/kruispunt met C3 +
uitgezonderd plaatselijk verkeer

20.50u – 21.30u

2 nadars/kruispunt met C3 +
uitgezonderd plaatselijk verkeer +
uitgezonderd Lijnbus

20.50u – 21.30u

Afdekken bord verboden links af te
slaan C31a

Aanvullend verkeersreglement invoeren doorlopende straat Kerkwegel Kapellenstraat.

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;

Schepencollege notulen 09 december 2019

3581

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat momenteel verkeer via de Kerkwegel de Kapellenstraat mag inrijden;
Overwegende dat op het kruispunt Kerkwegel – Kapellenstraat de Kerkwegel een beperkte
breedte heeft om gemotoriseerd verkeer te laten rijden;
Overwegende dat dit soms tot schade leidt aan de aanwezige huizen in de Kerkwegel;
Overwegende dat deze straat een goede fiets- en wandelverbinding is met het centrum van
Denderbelle;
Gelet op het unaniem akkoord van de verkeerscommissie d.d. 10.10.19 om a.d.h.v. een
wegneembare paal de Kerkwegel doodlopend te maken voor gemotoriseerd verkeer aan het
kruispunt met de Kapellenstraat;
Besluit
Artikel 1 – De Kerkwegel wordt een doorlopende straat (voetgangers en fietsers kunnen
straat wel nog volledig door), met een knip aan het kruispunt met de Kapellenstraat.
Artikel 2 – De in artikel 1 vermelde maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van een
wegneembare paal in het midden van de Kerkwegel, aan het kruispunt met de
Kapellenstraat.
T.h.v. het kruispunt Kerkwegel – Sint-Maartenstraat wordt het signalisatiebord F45b
(doorlopende straat) geplaatst.
Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

35.

Tijdelijk verkeersreglement kerstmarkt zaterdag 14.12.2019 in de Laurierstraat
(tussen Brusselsesteenweg en Kerkstraat) en de Jules De Buckstraat.

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;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het feit dat de lokale politie Buggenhout - Lebbeke wordt belast met de handhaving
van de opgelegde verkeersmaatregelen;
Gelet op het feit dat voertuigen die in overeenstemming met deze tijdelijk ingevoerde
verkeersmaatregelen in overtreding staan of die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staan op
het parcours van de gemeente Lebbeke zullen worden weggetakeld;
Gelet op het feit dat de aanvrager zelf instaat voor het correct plaatsen van de geleverde
signalisatie zoals vermeld in het tijdelijk verkeersreglement;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zaterdag 14 december 2019 wordt een kerstmarkt georganiseerd in de tuin
van Huis Blancquaert, in de Laurierstraat (tussen Brusselsesteenweg en Kerkstraat) en in de
Jules De Buckstraat tussen 14.30u en 22u.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt een parkeerverbod ingevoerd in de
Jules De Buckstraat met de nodige signalisatie E1 met onderbord ‘zaterdag 14.12.2019 van
14.30u tot 24u’.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt de Laurierstraat (tussen
Brusselsesteenweg en Kerkstraat) en Jules De Buckstraat afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer tussen 14.30u en 24u.
Tegelijkertijd wordt er een omleiding voorzien langs Brusselsesteenweg – Korte Varentstraat
– Laurierstraat – Poststraat.
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De Laurierstraat, tussen Kerkstraat en Poststraat, wordt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.
Deze maatregelen worden uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie op
volgende plaatsen.
Plaats
Laurierstraat - Brusselsesteenweg
Laurierstraat - Kerkstraat
Korte Varentstraat - Brusselsesteenweg
Korte Varentstraat – Laurierstraat
Laurierstraat - Poststraat
Laurierstraat (tussen Kerkstraat en Poststraat)
Poststraat – Laurierstraat (in Laurierstraat)

36.

Signalisatie
2 nadars + C3 + O.R. + verlichting
2 nadars + C3 + verlichting
O.L.
O.L.
O.R.
Afdekken aanwezige borden
eenrichtingsverkeer (C1 en F19)
F45

PV van definitieve oplevering van de weg tussen de gebouwen van de politie en de
technische dienst en van de overwelving van de Clockbeek onder de Lange
Breestraat (waterloop 5004a).

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 04.12.2019 van Albert
Vereeken, deskundig toezichter.
In bijlage, ter goedkeuring en ondertekening, het proces-verbaal van definitieve oplevering
van de projecten:
 Vernieuwen van de weg tussen de gebouwen van de politiediensten en de technische
diensten Leo Duboisstraat 44.
 Werken aan de overwelving van de waterloop 5004a ‘Clockbeek’ onder de rijweg van
de Lange Breestraat.
Beide projecten werden in 2017 uitgevoerd door de firma Theo De Vlieger bvba, Ekelbeke
226 te 9220 Hamme.
Er zijn geen opmerkingen na het verstrijken van de waarborgperiode op de uitgevoerde
werken en er zijn geen technische gebreken vastgesteld.
Voorstel:
Het schepencollege geeft haar goedkeuring aan beide PV’s van definitieve oplevering.

Het schepencollege geeft haar goedkeuring aan beide PV’s van definitieve oplevering.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Albert Vereeken -deskundig
toezichter.

37.

Voorstel tot aankoop van een speellandschap tuin De Biekorf.
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Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 03.012.2019 van Tim De Valck,
ploegbaas groendienst.
Om de aantrekkelijkheid van de tuin (grenzend aan de muziekacademie, bibliotheek en het
cultureel centrum) te verhogen; zou ik voorstellen om te investeren in een natuurlijk
speellandschap. De locatie tussen de oude bomen is perfect te combineren met een
speellandschap met een natuurlijk uitzicht.
De speeltoestellen welke er momenteel staan zijn 4 versleten kleine veerelementen en een
kleine plastieken glijbaan, welke best verwijderd worden.
Het voorstel is een combinatie van een boomhuttoren en een hindernissenparcours (uniek
ontwerp), uitgewerkt in natuurlijk gevormde ronde balken van Robinia hout
(duurzaamheidsklasse-I). Het ontwerp is avontuurlijk en aantrekkelijk voor kinderen, maar
wordt toch gekeurd volgens de norm DIN EN 1176/1177.
Richtprijs inclusief transport, plaatsing en keuring: 29.600 euro excl. btw.
In bijlage, ontwerp en prijsofferte.

Het schepencollege gaat principieel akkoord met de aankoop en plaatsing van een dergelijk
speellandschap.
Er dienen nog twee bijkomende offertes te worden gevraagd voor een gelijkaardige constructie
zodat deze kunnen vergeleken worden.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Tim De Valck - ploegbaas
groendienst, en aan Jeroen Bosman - financieel directeur.

38.

Plantenmarkt 2020.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 29.11.2019.
Omschrijving en motivatie
Net als voorgaande jaren wil de milieudienst in samenwerking met de compostmeesters een
plantenmarkt organiseren op de Grote Plaats, en dit op zondag 5 april 2020.
Aan de personen die bij de aanwezige marktkramers van planten en toebehoren voor
15 euro besteden, zouden wij graag zoals vorige jaren een attentie aanbieden (voor een
kostprijs van ongeveer 80 euro), dit bij de stand van de compostmeesters om zo de
compostmeesterwerking extra in de verf te zetten.

Het schepencollege gaat akkoord met het organiseren van de plantenmarkt op 5 april 2020 op de
Grote Plaats van Lebbeke en met het aanbieden van een attentie aan de personen die bij de
aanwezige marktkramers van planten en toebehoren voor 15 euro aankopen.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Nathalie Willems milieuambtenaar, en aan de financiële dienst.
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Externe agendapunten
42.

TV Oost Vertellingen 2020.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven van TV Oost, Stationsplein 14A te
9100 Sint-Niklaas.
Afgelopen zomervakantie vonden voor de 4de keer de TV Oost Vertellingen plaats. In totaal
mochten we ruim 5.000 mensen verwelkomen, verspreid over 8 vertellingen. Ieder jaar
blijven we stijgen in bezoekersaantallen en voor 2020 gaat dat zeker en vast niet anders zijn.
De TV Oost Vertellingen zijn gratis voor de bezoekers en doen wekelijks een andere
gemeente of stad aan. TV Oost zorgt voor een bekende verteller met een boeiend verhaal.
De bezoeker hoeft enkel z’n eigen stoeltje mee te brengen en maakt zo een kwalitatief
hoogstaand evenement mee in uw gemeente of stad.
Ook tijdens de zomervakantie van 2020 willen we met de TV Oost Vertellingen de inwoners
van uw gemeente of stad een aangename avond bezorgen. Met de vertellingen zijn we
steeds op donderdagavond (vanaf 20u) te gast op een andere mooie locatie. We streven er
in 2020 naar om de hele zomer te vullen en zo 9 Vertellingen te kunnen aanbieden.
Uiteraard zorgt TV Oost voor de nodige promotionele ondersteuning d.m.v. een uitgebreide
campagne via TV, online en sociale media. Maar ook advertenties in Het Nieuwsblad én de
uitgebreide radiocampagne op Nostalgie, kondigen elke Vertelling aan.
Wenst u de TV Oost Vertellingen in de zomer van 2020 in uw gemeente of stad te
ontvangen?
Heel fijn! Welke ondersteuning verwachten we van uw gemeente of stad?







U stelt voor de Vertelling een prachtige openluchtlocatie ter beschikking (in een
groene (park)omgeving, nabij kastelen, hoeves, historische gebouwen, …).
Ook een binnenlocatie bij slecht weer staat ter onzer beschikking. Wij denken daarbij
aan een sporthal, cultureel centrum, feestzaal, loods of iets gelijkaardigs.
U staat in voor de nodige ondersteuning op praktisch vlak m.n. elektriciteit, water,
podium, nadarhekken en evt. vlaggenmasten. Ook voorziet u in de nabijheid van de
locatie voldoende toiletmogelijkheden (in een aanpalend gebouw of via mobiele
WC’s).
U bent bereid 2.200 euro excl. btw te voorzien als tussenkomst in een deel van de
kosten voor de organisatie, verteller en PA.
U promoot de TV Oost Vertelling in uw gemeente of stad via de beschikbare kanalen:
website, nieuwsbrief, cultuurkrant, informatieblad, informatieborden enz. Wij
bezorgen u eveneens de nodige foldertjes.
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TV Oost zorgt ook voor redactionele aandacht. We brengen de dag na de Vertelling een kort
verslag van het evenement in het avondnieuws. In het weekend wordt een uitgebreide
reportage uitgezonden op TV Oost.
Interesse of extra info nodig?
Neem dan vóór 2 maart 2020 contact op met Karolien Descamps per mail
(karolien.descamps@tvoost.be) of telefonisch (0475/74 61 42).
Wij kijken uit naar een eventuele samenwerking en inmiddels hopen wij op een positief
antwoord.

Het schepencollege beslist om ook in 2020 de TV Oost Vertellingen te ontvangen in de gemeente.
De locatie zal later bepaald worden.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de cultuurdienst en ter
kennisgeving aan de financieel directeur.

43.

ZVC Moratex - Organisatie 3de Tennis-Foot tornooi.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 28.11.2019 van ZVC Moratex,
Kris Janssens.
In navolging van ons eerste en tweede Tennis-Foot tornooi zouden ZVC Moratex Lebbeke en
de sportdienst van Lebbeke opnieuw dergelijk tornooi willen organiseren. Qua uitstraling
durven wij te stellen dat zo'n tornooi tot ver buiten de gemeentegrenzen zijn impact zal
hebben.
De vooropgestelde datum zou zaterdag 23 mei 2020 zijn.
Als hoofdverantwoordelijken en aanspreekpunten van dit tornooi zullen Kris Janssens (ZVC
Moratex Lebbeke), Kristof Mannaert (Tennis-footcup Lokeren) en Marnix Van Cauter
(sportdienst Lebbeke) fungeren.
De terreinen zouden reeds vastgelegd zijn door Marnix Van Cauter maar nog heel wat
organisatorische vragen dringen zich op.
Over welke kleedkamers kunnen wij beschikken (FC Lebbeke, sporthal,…)?
Zijn er tafels, ook hoge, en stoelen waarover de organisatie kan beschikken?
Beschikt de gemeente over tenten en nadarhekkens die we kunnen gebruiken?
Is er een geluidsinstallatie, micro en beamer ter beschikking.
Zou er een tussenkomst (sponsoring) van de gemeente zijn voor de aankoop van bekers of
dergelijke….?
Dit zijn zowat de eerste dingen die ons nu te binnen schieten! Uiteraard zal er de komende
maanden nog veel werk moeten verricht worden voor een feilloze organisatie.
Hopelijk krijgen wij van de gemeente groen licht om dit sportevenement in Lebbeke te
mogen inrichten.
In ieder geval kijken wij, in afwachting van uw antwoord, uit naar een fijne samenwerking.
Voor meer informatie of vragen kan u altijd terecht bij bovengenoemde organisatoren.
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Het schepencollege gaat akkoord met de inrichting van dit evenement.
Voor de sponsoring en de eventuele toekenning van bekers dient nagegaan te worden of deze
aanvraag voldoet aan het geldende reglement.
Het uitleenmateriaal kan aangevraagd worden via de aanvraagmodule op de gemeentelijke
website.

Toegevoegde agendapunten
44.

Technische bijstand Cevi.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bijgevoegde voorstel van
Cevi voor de technische bijstand in functie van ICT-projecten in de periode 2020-2022.
Het schepencollege gaat akkoord met deze bijstand tenzij bepaalde aspecten alsnog zouden
kunnen worden opgevolgd door de nog aan te werven tweede ICT-deskundige.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de ICTdienst.

46.

Aanvraag event kersthappening CD&V Wieze.

Kennis wordt genomen van volgend schrijven van Els Lambrecht voor CD&V afdeling Wieze
d.d. 27 november 2019.
Net zoals vorig jaar zouden wij onze kersthappening met aperobar in Wieze aan de kerk
willen laten doorgaan op zondag 22 december van 10.00 uur tot 14.00 uur
Wij hebben geen beschikbare parkeerplaatsen nodig maar zouden onze bar willen opstellen
aan de kant van de Sasbaan, daar waar de bakken met beplanting staan.
Wij wensen soep, koffie, jenever en frisdrank te schenken.
Bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘foorkast’ voor elektriciteit?
Vorig jaar hebben wij hiervoor ook de toelating gekregen, maar was deze kast niet
beschikbaar opengesteld.
Is er bij deze kast ook een kabel voorzien, of moet hier zelf voor gezorgd worden ?
Wij vragen hiervoor graag de goedkeuring van het schepencollege.

Het schepencollege geeft toestemming aan CD&V Wieze om met een aperobar in Wieze aan de
kerk staan op zondag 22 december van 10.00 uur tot 14.00 uur.
De elektriciteitskast mag worden gebruikt.
Aan de technische dienst wordt gevraagd om deze kast beschikbaar te stellen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het evenementenloket.
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De zitting wordt gesloten om 17.35 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 16 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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