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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 03 FEBRUARI 2020.
Aanwezig:

Raf De Wolf: Burgemeester;
Jan Vanderstraeten, Goedele Uyttersprot, Maria Van Keer, Mike Torck,
Goedele De Cock: Schepenen;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Jan Vanderstraeten: Schepen verontschuldigd vanaf agendapunt 22
De zitting wordt geopend om 13.57 uur.
AGENDA

Kennisgevingen
1.

Kerkraad Sint-Salvator. Notulen van de zitting van 17.01.2020.

Kennis wordt genomen van het schrijven van 21.01.2020 van de kerkfabriek Sint-Salvator
waarbij het proces-verbaal van de zitting van de kerkraad van 17.01.2020 wordt
overgemaakt.

2.

Kerkfabriek Sint-Salvator. Notulen van de zitting van 24 januari 2020.

Kennis wordt genomen van het schrijven van 27.01.2020 van de kerkfabriek Sint-Salvator
waarbij het proces-verbaal van de zitting van de kerkraad van 24.01.2020 wordt
overgemaakt.

3.

Verslag verkeerscommissie 20.01.2020.

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst
d.d. 27.01.2020.
Omschrijving en motivatie
In bijlage kan het verslag van de verkeerscommissie d.d. 20.01.2020 worden teruggevonden.
Het schepencollege beslist het volgende:
In het kader van het voorstel tot het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Nieuwstraat beslist
het schepencollege om eerst verkeerstellingen te houden in de Nieuwstraat ter hoogte van de
apotheek en in de Aalstersestraat tussen de Kerkhofstraat en de Schoolstraat. Verder wordt beslist
om over deze wijziging van de verkeersituatie een infomoment te organiseren voor de
omwonenden en hen te informeren met een persoonlijke brief.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Van Wichelen - mobiliteitsambtenaar.
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Interne agendapunten
4.

Ontwikkelen, onderhouden en hosten van een mobiele gemeenteapp: vaststellen
technische bepalingen en aan te stellen leveranciers.

Het college
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het
gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 houdende vaststelling van
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwikkelen, onderhouden en hosten van
een mobiele gemeenteapp” op vraag van de burgemeester een technische beschrijving werd
opgesteld door communicatieambtenaar Ann Seymoens;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.500 euro per jaar, incl.
btw;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde, minstens 3 leveranciers
raadplegen);
De nodige kredieten worden voorzien in meerjarenplan 2020-2025;
Het visum werd door de financieel directeur verleend.
BESLUIT
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de
opdracht “Ontwikkelen, onderhouden en hosten van een mobiele gemeenteapp”. De raming
bedraagt 6.500 euro per jaar incl. btw.
Artikel 2 – Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3 – Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):
- AppWise, Watertorenstraat 2, 3590 Diepenbeek
- Gemeenteapp – Trendsco, Meulesteedsesteenweg 396, 9000 Gent
- Onze stad app – Green Valley, Thor Park 8300 Poort 8300, 3600 Genk
- Tobania, Heizel Business Park – Building II, Romeinsesteenweg 564 – 4, 1853 StrombeekBever.
Artikel 4 – De nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 5 – Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de financieel
directeur Jeroen Bosman en de communicatieambtenaar Ann Seymoens.

5.

Aanvraag pop-up zomerbar Baardegemsestraat.

Bericht van Luc Vermeir, algemeen directeur d.d. 29.01.2020
Omschrijving en motivatie
Vorige week werd bij het evenementenloket een aanvraag ingediend door Valerie (Jessica)
De Plecker en Bert Michiels, om op de weiden naast Baardegemsestraat 13 een pop-up
zomerbar te organiseren van 20 juni 2020 tot en met 6 september 2020.
De aanvraag is ondertussen in behandeling maar het zal nog enkele weken duren vooraleer
alle adviezen zijn ingediend en het dossier kan worden voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
De organisatoren hadden graag al van het schepencollege een principieel akkoord gehad
aangezien zij deze moeten voorleggen aan hun boekhouder, aan de mensen van
muziek/licht/elektriciteit, aan de securityfirma en aan hun webdesigner.
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In bijlage vindt u het veiligheidsdraaiboek waar alle gegevens over de aanvraag in terug te
vinden zijn.

Het schepencollege beslist het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een
pop-up zomerbar op de weiden naast Baardegemsestraat 13 van 20 juni 2020 tot en met 6
september 2020 en dit mits naleving van de geldende wettelijke bepalingen en van de
voorwaarden die in de definitieve vergunning zullen worden opgelegd. Het sluitingsuur op de
verschillende dagen en de programmatie zullen nog met de organisatoren worden besproken.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Valerie De Plecker en Bert Michiels, en aan het
evenementenloket.

11.

Beleid raadplegingen bevolkingsregisters - interne doeleinden-doelgroepenbeleid
(legislatuur 2020-2025).

Het college
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten,
de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten;
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 2;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit
de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, inzonderheid artikel 5;
Gelet op de omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/2 van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur
van 1 juli 2011 betreffende raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden;
Gelet op de aanbeveling nr. 06/2012 van 2 mei 2012 van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters in toepassing van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het
verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister;
Gelet op de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters,
gecoördineerde versie van 31 maart 2019;
Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming;
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Overwegende dat artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 bepaalt dat de
gemeentelijke diensten en de diensten die afhankelijk zijn van het OCMW de
bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden;
Overwegende dat aan de inhoud van het begrip ‘interne doeleinden’ evenwel geen sluitende
definitie is gegeven;
Overwegende dat de raadpleging en het gebruik van de bevolkingsregisters in het kader van
een specifiek doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige
bevolkingsgroepen moet passen in een geregeld beleid van het lokaal bestuur;
Overwegende dat elke consultatie van het bevolkingsregister moet passen in de uitvoering
van een regelmatige beslissing, genomen door het bevoegde politieke orgaan van het lokaal
bestuur, waaruit het doel van de raadpleging blijkt; in geen geval mag het college de
opdracht geven om het bevolkingsregister te raadplegen zonder toepassing van een
dergelijke collegebeslissing;
Overwegende dat de gegevens alleen mogen gebruikt worden om de doelstelling te
bereiken die in het collegebesluit is aangegeven; in geen geval mogen deze gegevens
gebruikt worden op persoonlijke titel of voor andere doeleinden of ter beschikking gesteld
worden van derden als die erom verzoeken;
Overwegende dat het aldus – voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur
– aangewezen is om een principieel besluit te nemen betreffende de consultaties van de
bevolkingsregisters die voorzienbaar zijn en op geregelde tijdstippen voorkomen;
Overwegende dat na consultatie van de diensten van het lokaal bestuur vastgesteld wordt
dat de raadplegingen van de bevolkingsregisters zoals vermeld in onderstaand artikel 1, in
het kader van interne doeleinden, op geregelde tijdstippen zullen voorkomen tijdens de
legislatuur 2020-2025;
Overwegende dat al deze raadplegingen van de bevolkingsregisters uitsluitend gebeuren om
doelstellingen te bereiken die passen binnen de bevoegdheid van het lokaal bestuur als
openbaar bestuur en dit zowel voor toegewezen bevoegdheden als ook voor initiatieven die
het lokaal bestuur neemt op basis van haar eigen autonomie;
BESLUIT
Artikel 1 - Het ‘beleid raadplegingen bevolkingsregister interne doeleinden (legislatuur
2020-2025)’ wordt goedgekeurd.
Artikel 2 - De lijst (in bijlage) met doelgroepen is limitatief. Als een doelgroep aan deze lijst
moet worden toegevoegd is dit een college- of gemeenteraadsbeslissing. Een occasionele
raadpleging is mogelijk mits een gefundeerde collegebeslissing. In beide gevallen moet
duidelijk het doeleinde en het nagestreefde algemeen belang van de raadpleging blijken. De
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raadpleging mag niet het initiatief zijn van een of meerdere mandatarissen of
personeelsleden.
Artikel 3 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sofie Spinoy, diensthoofd burgerzaken, aan
Sara Joris, jeugdconsulente, aan Christine De Greef, administratief medewerker
muziekacademie, aan Neleke Leemans, financieel deskundige, en aan Jeroen Bosman,
financieel directeur.

12.

Samenwerkingsovereenkomst vroeginterventie.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 27.01.2020 van Sofie Vermeir,
hoofdmaatschappelijk assistente OCMW.
Op 27.05.2019 besliste het schepencollege om aan de Vlaamse Overheid mee te delen dat
gemeentebestuur Lebbeke in de toekomst een lokale preventiewerking wil opstarten, zoals
bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30.01.2009 betreffende de Logo’s, laatst
gewijzigd op 05.04.2019.
Het formulier ‘Mededeling van een voornemen tot starten van een lokale preventiewerking’
werd ondertekend en op 28.05.2019 bezorgd aan het agentschap Zorg & Gezondheid.
Tot en met 2019 werd er in de regio
Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Waasmunster/Hamme via een samenwerkingsverband
een regionale vroeginterventiewerking gerealiseerd i.s.m. met CGGZ.
Overzicht middelen vroeginterventie
Inwoners
Dendermonde
Hamme
Lebbeke
Buggenhout
Waasmunster

44.095
23.896
17.651
14.102
10.412
110.156

Nominatieve subsidie
€
30.000
16.000
12.000
9.750
7.100
74.850

% Bijdrage
40
21,5
16
13
9,5
100

Waasmunster zal niet langer participeren en toetreden tot Waasland. Zij behoren immers
niet tot ELZ Dender.
Zele en Berlare zullen toetreden tot het samenwerkingsverband vroeginterventie.
Overzicht middelen vroeginterventie
Inwoners
01.01.2019
Dendermonde
45.769

Nominatieve subsidie
€
24.440
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Hamme
Lebbeke
Buggenhout
Berlare
Zele

24.865
19.321
14.517
14.958
21.125
140.555

13.278
10.317
7.752
7.987
11.280
75.054

17,5
13,5
10
11
15
100

Intergemeentelijke preventiewerker
Deze zal gedeeltelijk betaald worden via subsidiëring. Het bedrag van de subsidie bedraagt
3.000 euro per gemeente, vermeerderd met een bedrag per inwoner. Het aantal inwoners
dat in aanmerking komt voor subsidie wordt ‘gewogen’. Dit betekent dat inwoners die recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van het RIZIV, dubbel worden
geteld. Het bedrag per gewogen aantal inwoners bedraagt 0,08 euro.
Voor onze ELZ –regio zijn dit ongeveer de te voorziene middelen:
Inwoner

Berlare
Buggenhout
Dendermonde
Lebbeke
Zele
Hamme
Totaal

14.785
14.533
45.583
19.066
20.916
24.767
139.650

Inwoners met
verhoogde
tegemoetkoming
2.147
1.546
7.349
2.621
3.147
3.818
20.628

Subsidie

4.355
4.286
7.235
4.735
4.925
5.287
30.823

Aan die bijkomende gereglementeerde subsidie zijn voorwaarden verbonden: de
samenwerkende gemeenten voorzien elk zelf in een cofinanciering die minstens even groot
is als die van de Vlaamse Gemeenschap, en engageren zich om met de voorziene subsidie en
de eigen inbreng, personeel in te zetten voor de lokale preventiewerking, en dit voor de
volledige looptijd van hun legislatuur. Als de Vlaamse regering zou beslissen haar subsidie af
te schaffen, dan vervalt ook de verplichting van de lokale besturen om hiervoor zelf
middelen in te brengen.
De nodige kredieten verbonden aan dit project werden voorzien in het budget op
beleidsitem 090000 sociale bijstand, rekening 6430040 kosten lokale preventiewerking.
Aan het schepencollege wordt gevraagd om zich akkoord te verklaren met de
samenwerkingsovereenkomst vroeginterventie regio Dender.
Voorstel
Het schepencollege verklaart zich akkoord met de samenwerkingsovereenkomst
vroeginterventie regio Dender.
Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Het schepencollege verklaart zich akkoord met de samenwerkingsovereenkomst vroeginterventie
regio Dender.
Het dossier mag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente
OCMW.

13.

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter, dienstjaar 2020. Vaststellen aantal brievenbussen.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 27.01.2020 van Jeroen Bosman,
financieel directeur.
Volgens artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2019 van de “belasting
op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter”,
aanslagjaar 2020, dient het aantal brievenbussen in Lebbeke door het college van
burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
Uit onderstaand overzicht, opgemaakt door bpost, blijkt het aantal brievenbussen:

LEBBEKE
WIEZE
DENDERBELLE

Zonder sticker
5.717
988
807

Met sticker
1.262
297
214

Totaal/deelgemeente
6.979
1.285
1.021

TOTAAL

7.512

1.773

9.285

Het schepencollege neemt kennis van bovenstaande.

18.

Paaskermis 2020.

Bericht van Sarah Verheyden d.d. 29.01.2020
Omschrijving en motivatie
Schepen Van Keer licht dit agendapunt toe.
Is het schepencollege akkoord om 2 extra activiteiten te organiseren tijdens de Paaskermis?
Is het schepencollege akkoord om de Paaskermis te verlengen naar 6 dagen kermis (van
vrijdag tot en met woensdag)?
In bijlage de brief van de foorkramers naar aanleiding van de vergadering waar het nieuw
kermisreglement werd toegelicht.
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Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van 2 extra activiteiten.
Het schepencollege gaat akkoord met de openingsuren van de kermis en dit van vrijdag 10 april
2020 tot en met woensdag 15 april 2020.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden, dienst lokale economie,
aan Roger Van der Jeught, gemachtigd toezichter - vaststeller, aan Rita De Schryver, financiële
dienst en aan de politie.

19.

Verlenging staanplaats van de Mistanguette aan het monument Lebbeke.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 29.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Tom Maes vraagt een verlenging van zijn staanplaats in Lebbeke aan de kerk met zijn
foodtruck de Mistanguette op volgende data:
06/03 - 20/03 - 03/04 - 17/04 - 04/09 - 18/09 - 02/10 - 16/10 - 30/10 - 13/11 - 27/11
De staanplaats zal ingenomen worden van 15u tot 21.30u (start verkoop om 16u).
Kunnen hiervoor telkens 4 parkeerplaatsen voorbehouden worden? Indien mogelijk met per
parkeerplaats een apart bord.

Het schepencollege gaat akkoord met de verlenging van de staanplaats op vrijdag voor De
Mistanguette, te starten op 6 maart, doch enkel tot het einde van dit jaar (met als laatste datum
27.11.2020). Nadien kan een aanvraag worden ingediend voor 2021. De standplaats is voorzien
naast het monument op de Grote Plaats.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst lokale economie, aan Jan
Verhulst - werkleider technische dienst, en aan Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichtervaststeller.

20.

Aanvraag staanplaats markt Wieze.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 29.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Wendy De Mol, ‘Bloem’, vraagt een staanplaats aan op de markt in Wieze, dit vanaf 5 april,
tweewekelijks.
Zij verkoopt bloemen van eigen teelt en biologische snijbloemen.
De nodige documenten worden later voorgelegd.
Advies Roger Van der Jeught: er is voldoende plaats om dit kraam op de markt in Wieze te
plaatsen.
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Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Sarah Verheyden - dienst
lokale economie, aan Roger Van der Jeught - gemachtigd toezichter-vaststeller, en aan Annick
Heuvinck - financiële dienst.

21.

Adviesraad cultuur: kasverslag 2019.

Bericht van Yoko Van Praet d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
In het reglement voor de adviesraad cultuur staat in artikel 22 het volgende:
De cultuurraad legt ieder jaar (jaar X) een financieel verslag van het vormingsbudget en van
de werkingstoelage voor aan het college van burgemeester en schepenen (van jaar X-1),
evenals een begroting voor dat jaar (jaar X) en dit vóór 1 april van dat jaar.
We geven hierna een overzicht weer van de financiële toestand van onze adviesraad voor
cultuur. De adviesraad werd pas opgestart in het najaar van 2019, dus er werden in 2019
weinig uitgaven gedaan. Op 25 november 2019 werden de rekeningen van de Gemeentelijke
Raad voor Cultuurbeleid (GRC) overgedragen aan enerzijds Patrick Lelie, penningmeester
Cultuurraad en anderzijds Rita Vellemans, penningmeester kunstraad.
Het volledige kasverslag vindt u in bijlage.
De betalingen die in 2019 zijn gebeurd:
Voor GRC - Dagelijks Bestuur
UIT: aan CC De Biekorf – factuurnr. 2019/119/VAGB: Ticketverkoop Annemie Struyf: € 36
UIT: aan CC De Biekorf – factuurnr. 2019/11/VAGB: Tussenkomst moderator september
2018: € 300
IN: € 1.500 (werkingstoelage adviesraad)
Voor Cel Beeldende Kunsten
UIT: aan Gemeente Lebbeke: factuurnr. 2019/163/VADM: Vergoeding retrospectieve
tentoonstelling De Biekorf, Lebbeke: € 1000
IN: € 500 (werkingstoelage cel Beeldende Kunsten)
Op dit moment staat er 4.609,84 euro op de bankrekening en heeft de Cultuurraad 7,55 euro
in kassa.
Begroting 2020:
Op dit moment maakt de Cultuurraad werk van een vragenlijst die aan de
erkenningsaanvraag van verenigingen zal worden toegevoegd als bijlage. Daarin willen ze
aftoetsen bij de verenigingen wat zij verwachten van de cultuurraad en wat de noden en
wensen zijn. Op basis van die resultaten zal beter kunnen worden bepaald op welke manier
de komende jaren zal worden gewerkt. Momenteel kunnen alleen volgende zaken zeer
algemeen worden meegegeven:
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Inkomsten:
Uitgaven:

1.500 euro (werkingstoelage)
Bijdrage in gemeentelijke evenementen: 500 euro
Kosten voor externe sprekers: 350 euro
Betaling drank tijdens vergaderingen: 350 euro
Diverse kosten: 200 euro

Het schepencollege neemt kennis van het kasverslag 2019 van de adviesraad cultuur en de
begroting 2020.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst.

Schepen Jan Vanderstraeten verlaat de vergadering te 15.12 uur.

22.

TV Oost Vertelling 2020.

Bericht van Natalie De Smet d.d. 28.01.2020
Omschrijving en motivatie
De TV Oost Vertelling zal dit jaar plaats vinden op een donderdag in augustus, enkel 6 of 27
augustus 2020 is nog mogelijk voor TV-Oost. Er is meer vraag, dan dat er aanbod is.
Wie we hier mogen verwachten, is nog niet bepaald.
TV-Oost zorgt voor de PA, een promotent waar een gadget wordt uitgedeeld en een
brouwer uit de regio die proevertjes aanbiedt. Er mogen geen andere dranken worden
verkocht. Het is de bedoeling dat de bezoeker zijn stoeltje, eventuele drank en/of
versnaperingen zelf mee brengt.
Wij hebben de mogelijkheden bekeken van de verschillende locaties in Denderbelle en
hebben hier ook een plaatsbezoek gedaan.
Sas Denderbelle
Op deze locatie is het bijna onmogelijk om een podium, bar en toiletwagen te plaatsen en
daarnaast nog voldoende ruimte over te houden voor het publiek. Verder is het ook een hele
wandeling om met je stoeltje of picknickdeken tot aan het sas te wandelen. Ook het geluid
van het stromend water aan de Dender kan storen tijdens de Vertelling.
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Aan de kerk in Denderbelle
Op deze locatie is het wel mogelijk om alle materialen te plaatsen. De horecazaken kunnen
gerust buiten een drankstand zetten, na het evenement rond 21u kunnen de bezoekers dan
verder afzakken naar de plaatselijke horeca.

Nieuw speelplein in Meerskant
Dit is een mooie locatie maar dit nieuw speelplein is niet haalbaar voor augustus 2020.
Indien het schepencollege toch beslist om het op een andere locatie in Lebbeke te
organiseren, hebben wij volgende voorstellen:
Speelplein in het Meysveld
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Grasplein tussen voetbalplein en atletiekpiste te bereiken via de Koning Albert I straat

Timing evenement:
17u: aankomst verantwoordelijke TV-Oost
17u30: aankomst PA, brouwer, cameraploeg,…
17u30-19u: opbouw evenement
20u-21u: optreden
21u-22u: afbouw evenement
Kan het schepencollege beslissen of de TV Oost Vertelling zal plaatsvinden op donderdag 6
of 27 augustus 2020.
Kan het schepencollege de locatie bepalen?

Het schepencollege beslist dat de TV Oost vertelling mag doorgaan op donderdag 6 augustus 2020
op het perceel tegenover de kerk van Denderbelle mits akkoord van de eigenaar. Indien geen
akkoord wordt verkregen mag het doorgaan op het Dorp aan de kerk van Denderbelle.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Natalie De Smet, cultuurdienst en aan Filip
Pieters, technische dienst.
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23.

Sportdienst. Aanvragen subsidies bovenlokale sportevenementen. Januari 2020.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 28.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Gelet op het door de gemeenteraad in zitting van 27.11.2019 goedgekeurde reglement voor
organisatie van bovenlokale sportevenementen;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025, AP 19 - Actie 138 waarbij voor 2020 €6.000,00 werd
voorzien;
Gelet op de aanvragen die binnen gekomen zijn op de sportdienst in de maand januari 2020;
Gelet op de bespreking van deze aanvragen door de sportraad in zitting van 27.01.2020;
Gelet op de controle die is gebeurd door de sportdienst;
Gelet op onderstaand overzicht opgesteld door de sportdienst;
Verzoek ik u om de voorziene subsidies goed te keuren. De uitbetaling zal gebeuren op het
opgegeven rekeningnummer na afloop van het evenement en na de voorlegging van de
bewijzen.
De aanvragen zijn beschikbaar in Cobra.
Naam club

Datum aanvraag

WC De
Tongenslijpers
VC Herleving

13.01.2020

Lebbeekse
Atletiekclub

15.01.2020

14.01.2020

Datum
evenement
11.07.2020
(Denderbelle)
19.04.2020
(Wieze)
16.02.2020
(Lebbeke)

Soort evenement
Wielerwedstrijd
junioren
Wielerwedstrijd
Elite zonder
contract/U23
Nationale
veldloop

Te voorziene
subsidie
€250,00
€500,00

€500,00

Het schepencollege gaat akkoord.
Afschrift aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman, financieel directeur.

24.

Adviesraad sport: kasverslag 2019

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 28.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Naar aanleiding van het “reglement voor de adviesraad voor sport” en inzonderheid artikel
22 dat stelt dat jaarlijks een financieel verslag dient voorgelegd te worden aan het bestuur;
Gelet op de bespreking van dit punt tijdens de sportraad van maandag 27 januari 2020;
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Maak ik u hierbij het kasverslag van 2019, samen met de begroting voor 2020, over van de
adviesraad voor sport.
Kasverslag 2019
Door de problemen die er geweest zijn tussen de overdracht van het vorige bestuur naar het
huidige bestuur (met inbegrip van een nieuw rekeningnummer) kan er door het huidige
bestuur geen volledig verslag worden opgemaakt.
IN
UIT
Toelage gemeente
€ 750,00
/
Overdracht vorig bestuur
€ 707,99
/
Intresten
/
€ 0,15

Begroting 2020
Toelage gemeente
Sportgala 7.2.2020
Gadget Start 2 MTB
Petanquetornooi
Diverse kosten
Nog vast te leggen activiteiten

IN
€ 750,00
€ 250,00
/
/
/
/

UIT
/
€ 500,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00

Het college neemt kennis van het kasverslag 2019 en de begroting 2020 van de sportraad.
Afschrift aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman, financieel directeur.

26.

Kerstdorp. Evaluatie editie 2019-2020.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 29.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Gelieve in bijlage de evaluatie van het kerstdorp editie 2019-2020 te willen terugvinden
Algemene conclusies:
 Goede editie! Veel sfeer, weinig problemen.
 Grote Plaats blijft de aangewezen plaats om dit evenement te laten doorgaan.
 Toezicht politie was meer dan prima!
Graag zouden we wel willen onderzoeken hoe we de “sfeer” rond het Kerstdorp wat kunnen
opkrikken, bijvoorbeeld door met bijkomende verlichting het gemeentehuis en/of de tent te
belichten. Zo zien mensen die vanuit de richting van Dendermonde komen al van ver dat er
een Kerstdorp is. Nu is er ook rond de tent weinig kerstsfeer (misschien verlichting in de
bomen, meer kerstbomen aan hamburgerkraam en frietkraam = soort van bos creëren, aan
achterkant podium groot doek voorzien (even groot als podium zelf) met daarop
kersttafereel, ook extra aankleding aan de woonwagen en de wc-wagen,…).
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Het schepencollege neemt kennis van de evaluatie.
Er wordt aan de technische dienst gevraagd om te bekijken wat kan met bijkomende
verlichting zoals in het voorstel, evenals de meerprijs voor het plaatsen van bijkomende
kerstbomen op de plaatsen zoals hierboven voorgesteld.
Aan de vrijetijdsdiensten wordt gevraagd om te bekijken hoe het concept binnen drie jaar
kan vernieuwd worden. Dit mag gaan van een aanpassing van het huidige concept naar iets
totaal nieuws (bv. spiegeltent,...).
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, aan
de technische dienst en aan de vrijetijdsdiensten.

27.

FARYS-sportcentrum. Brandweerverslag huidige sporthal en uitvoeren studies.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 27.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Ik kreeg onderstaande mail van onze account Kate Kloeck:
Marnix,
Na de ontvangst van het brandweerverslag (d.d. 14/01/2020) werd vandaag intern overlegd wat dient te gebeuren aan de
bestaande sporthal om aan huidige normen te voldoen.
De renovatiewerken kunnen we in verschillende categorieën onderverdelen waarvoor telkens best een conditiemeting/studie
wordt uitgevoerd.

Voor de categorie branddetectie/compartimentering enz. kan de studie opgevraagd worden bij firma Mallot.
Raming studie: € 3.000.

Voor de categorie technieken, asbest, kan een conditiemeting opgevraagd worden bij verschillende firma’s.
Raming studie € 10.000.

Voor de categorie stabiliteit (i.v.m. dakrenovatie) kan een studie opgevraagd worden bij firma Robuust. Raming
studie: € 2.000.
Pas wanneer een conditiemeting gebeurt rond de verschillende onderwerpen kunnen de punten opgesomd worden welke
dienen aangepakt binnen de huidige normen en wetgevingen samen met telkens een raming per onderdeel.
Daarna kan beslist worden voor welke onderdelen best wordt overgegaan naar een aanbestedingsprocedure volgens de wet
op overheidsopdrachten.
Graag hadden wij goedkeuring ontvangen voor bovenstaande ramingen om over te gaan tot de effectieve prijsvragen voor
deze studies.

Graag uw goedkeuring voor de uit te voeren studies.
Het brandweerverslag werd opgeladen in Cobra.

Het schepencollege neemt kennis van het brandweerverslag d.d. 14.01.2020.
Het schepencollege gaat akkoord om de studies voor de categorie
branddetectie/compartimentering en voor de categorie stabiliteit (i.v.m. dakrenovatie) uit te laten
voeren.
Voor de categorie technieken, asbest worden de prijsvoorstellen van de verschillende firma’s
afgewacht vooraleer hierover een beslissing wordt genomen.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris en aan
Jeroen Bosman, financieel directeur.
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28.

Verlenging erkenning fiscaal attest Yamigo voor de periode 2020-2022.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 27.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de fiscale aftrekbaarheid van sportactiviteiten voor uitgaven voor de opvang van
kinderen tot 12 jaar.
Gelet op het feit dat ook door de gemeente erkende clubs (vzw’s of feitelijke verenigingen)
fiscale attesten mogen uitreiken indien ze zelf opvangactiviteiten organiseren (nota: het
lidgeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost).
Gelet op de vraag van Yamigo Yoga (Ilse De Batselier) tot het bekomen van een verlenging
van hun erkenning.
Verzoek ik u vriendelijk om in het kader van de regelgeving “Yamigo” officieel te willen
erkennen als organisator van opvangactiviteit(en) en dit voor de periode van 01.04.2020 tot
en met 31.03.2022 (daarna moeten ze een nieuwe erkenning aanvragen).
Bij goedkeuring zal ik de vereniging hiervan in kennis brengen en tevens een ondertekend
model van fiscaal attest bijvoegen.

Het schepencollege gaat akkoord met de erkenning van Yamigo in het kader van het uitreiking van
fiscale attesten voor kinderopvang en dit voor de periode van 01.04.2020 tot en met 31.03.2022.
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris.

29.

Kerstdorp. Retributie op het voeren van publiciteit op het Kerstdorp editie 20202021.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Naar aanleiding van een gesprek met de heer burgemeester op 28.01 geef ik hierbij graag
wat meer uitleg:
 Het voorzien van doeken rond de ijspiste (op de boarding) kan niet. Dit is te gevaarlijk
voor de schaatsers (kunnen er blijven inhangen). Eventueel kunnen wel doeken
voorzien worden aan de buitenkant (maar hiervoor zijn we in onderhandeling met
een brouwerij).
 De prijs voor aanmaak borden zal nog onderhandeld worden met de drukker. Ik wens
hier wel de opmerking te maken dat wij die borden meestal wel enkele jaren kunnen
gebruiken zodat de “winst” het 2de of 3de jaar meer bedraagt (handelaar betaalt dan
wel evenveel).

Schepencollege notulen 03 februari 2020

296







De prijs voor de kaarten is voor de druk. Hoe meer er gedrukt moeten worden hoe
goedkoper de prijs uiteraard.
De “winst” die we als gemeente hebben bij de verkoop van kaarten is beperkt, maar
kan niet uitgebreid worden. Bedoeling is om de kaarten te verkopen aan de
middenstand tegen een gunsttarief (€ 5,00 i.p.v. € 6,00 aan de kassa) én om zo al
zeker te zijn van een zekere bezetting. Uiteraard moeten deze kaarten aangekocht
worden bij de uitbater en dit aan € 4,50 per kaart. We kunnen hier niet meer “winst”
op nemen! Maar we merken wel dat hier de laatste jaren meer en meer vraag naar is
zodat we hier hopen op het principe “vele kleintjes maken één grote”.
Er zijn minder pakketten om uit te kiezen dan voorgaande jaren. Dit maakt het
makkelijker voor de handelaar om te kiezen. Nieuw dit jaar is dat wij de handelaars
die kiezen voor hoofdsponsor of super sponsor nu ook in de kijken zetten op de 100
affiches, de 10.000 flyers en op de website. De vereenvoudiging in keuze stellen wij
voor omdat deze in de beginjaren zeer succesvol was.
We mogen niet te lang wachten met het goedkeuren van dit reglement. Reden
hiervoor is dat de handelaars (zoals banken) in het voorjaar hun budgetten
vastleggen en wij hiermee niet meer moeten afkomen in september… Dus graag
goedkeuring op de GR van februari.

Graag bespreking van onderstaand voorstel voor sponsoring van het Kerstdorp 2020-2021.
Ik had graag het definitieve voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van februari 2020
zodat we tijdig kunnen beginnen met het zoeken naar sponsors.
Eén schaatsbeurt zal vanaf nu € 6,00 kosten aan de kassa. Het voordeeltarief voor de
sponsors (aankoop toegangskaarten) zou dan normaliter € 4,50 bedragen (dit moet
doorgestort worden aan de uitbater).
In dit voorstel is een overzicht van de kosten en de winst ook opgenomen.
Vrijetijdsdiensten. Kerstdorp 2020-2021. Retributiereglement voor het voeren van
publiciteit naar aanleiding van en ter gelegenheid van het project ‘Lebbeke Wintert’.
Goedkeuring.
Gelet op de meerjarenplanning Actieplan 20 - Actie 148 waarbij opgenomen werd tot het
opnieuw voorzien van een kerstdorp met ijspiste tijdens de eindejaarsperiode;
Gelet op het feit dat dit eindejaarsproject met openluchtijspiste doorgaat op de Grote Plaats
te Lebbeke en dit van 04.12.2020 tot en met 03.01.2021;
Gelet op het feit dat er hiervoor sponsoring zal gezocht worden door de verschillende
vrijetijdsdiensten van de gemeente;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet en inzonderheid op de artikelen 186 en 187;
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Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief
toezicht op de gemeenten en de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op 06 juli 2005 en
bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief BA/2006/01 d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding
van de bepalingen van het bestuurlijk toezicht in toepassing van het voormelde
gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepen;
Besluit
Goedkeuring wordt verleend aan het hiernavermeld retributiereglement voor het voeren
van publiciteit naar aanleiding van en ter gelegenheid van het project ‘Lebbeke Wintert’.
Goedkeuring.
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VOEREN VAN PUBLICITEIT NAAR AANLEIDING VAN EN
TER GELEGENHEID VAN HET PROJECT ‘LEBBEKE WINTERT’.

Artikel 1 Tijdens de periode van 4 december 2020 tot en met 3 januari 2021 zal het
gemeentebestuur een overdekt Kerstdorp met ijspiste plaatsen op de Grote Plaats ter
hoogte van het gemeentehuis, gekend als "Lebbeke Wintert".
Artikel 2 Tijdens deze periode wordt aan de ijspiste publiciteit toegelaten tegen de gangbare
en de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven.
Artikel 3 De verschillende sponsorpakketten en de hieraan gekoppelde retributie bestaan
uit:

Sponsormogelijkheid

Nevensponsor 1
1 bord op de boarding ijspiste
Nevensponsor 2:
50 toegangskaarten ijspiste
Hoofdsponsor:

Kostprijs
promotie
voor
sponsor
(retributie)
€ 250,00

Onkosten
aanmaak
door Letter &
Beeld

Doorstorten
uitbater
schaatspiste

Winst
gemeente

€ 150,00
borden

/

€ 100,00

€ 275,00

€ 5,00
€ 225,00
kaarten
€ 150,00 bord € 225,00
+ € 2,50
kaarten

€ 500,00
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1 bord op de boarding ijspiste + 50
toegangskaarten + melding logo
op folder
Super sponsor:
2 borden op de boarding ijspiste +
50 toegangskaarten + melding
logo op folder, affiche en op
website Lebbeke Wintert

€725,00

€300,00 +
€2,50 kaarten

€225,00

€197,50

Artikel 4 Combinaties van verschillende pakketten zijn mogelijk.
Artikel 5 Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 6 Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de sportfunctionaris Marnix Van Cauter en
aan de financieel beheerder Jeroen Bosman.

Het schepencollege beslist het volgende:
In functie van een hogere return voor de gemeente wordt er aan Marnix Van Cauter gevraagd om
bij verschillende drukkers prijzen op te vragen voor de publiciteitsborden.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris en aan
Jeroen Bosman, financieel directeur.

30.

Kerstdorp. Vastleggen retributie, overeenkomst en huishoudelijk reglement
uitbating chalets kerstdorp 2020-2021.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Gelet op de meerjarenplanning 2020-2025 waarin onder Actieplan 20, Actie 148 een budget
van € 45.000 werd voorzien voor de organisatie van een Kerstdorp met ijspiste op de
Grote Plaats.
Gelet op het voorstel om een Kerstdorp met ijspiste te plaatsen van 04.12.2020 tot en met
03.01.2021.
Gelet op het feit dat wij voorstellen om opnieuw 5 houten chalets te voorzien en hierbij de
kostprijs voor de huur voor de chalets te behouden op 800,00 euro.
Verzoeken wij u om het reglement in bijlage ‘Huishoudelijk reglement op de uitbating van de
chalets, huurovereenkomst en retributie’ voor te leggen aan de vergadering van de
gemeenteraad van februari 2020.

Het schepencollege gaat akkoord met het voorgestelde huishoudelijk reglement op de uitbating
van de chalets, de huurovereenkomst en retributie en zal dit voorleggen aan de gemeenteraad van
februari 2020.
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Afschrift van dit besluit aan Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, en aan Jeroen Bosman,
financiële dienst.

31.

Tijdelijk verkeersreglement verkeersregeling langs Oktoberhallen te Schrovestraat
22A tijdens ommegang Ros Beiaard op zondag 24.05.2020.

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;
Overwegende dat de plaatselijke toestand bijzondere maatregelen vereist om de
verkeersveiligheid en de –leefbaarheid van alle weggebruikers te verhogen;
Overwegende dat dit aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de gemeentelijke
openbare wegen;
Besluit
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Artikel 1 – Op zondag 24 mei 2020 wordt te Dendermonde de Ros Beiaard ommegang
georganiseerd waarbij de parking van de Oktoberhallen te Schrovestraat 22A, Lebbeke
bediend zal worden door een shuttlebus van De Lijn.
Artikel 2 – Er wordt een parkeerverbod ingevoerd op de in artikel 1 vermelde datum tussen
10u en 24u in:
 Schrovestraat (straat, plein niet inbegrepen);
 Wiezeplein (straat tussen Schrovestraat en Nieuwstraat).
De nodige signalisatie wordt aangebracht door het plaatsen van de borden E1 met
onderbord ‘zondag 24.05.2020 van 10u tot 24u’. Bij het plaatsen van de borden moeten
foto’s worden genomen van de geparkeerde voertuigen.
Artikel 3 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum worden de Schrovestraat en het
Wiezeplein éénrichting gemaakt tussen kruispunt Sasbaan/Nieuwstraat en
Schrovestraat/Schrovestraat. Het verkeer dient in te rijden vanuit Herdersem richting
Nieuwstraat.
Deze maatregel worden uitgevoerd door het plaatsen van volgende signalisatie op
bijhorende plaatsen:
Plaats
Schrovestraat - Schrovestraat (komende van
Herdersem)
Schrovestraat t.h.v. uitrit parking Oktoberhallen
Schrovestraat tussen bakker en beenhouwer
(uitrit parking Brouwershuis)
Schrovestraat - Sasbaan

Signalisatie
2 keer F19+M4 op paal
D1b (verplicht rechts)
twee keer F19+M4 op paal (= herhaling)
C1+M2

Externe agendapunten
36.

Onroerenderfgoedprijs 2020.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 17.01.2020 van het Agentschap
Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel.
Volgens onze gegevens bent u betrokken bij één of zelfs meerdere erfgoedprojecten
waarvoor wij in de laatste vijf jaar een premie hebben uitgereikt. Als die werken ook
daadwerkelijk afgerond zijn, kunt u deelnemen aan de Onroerenderfgoedprijs.
De Onroerenderfgoed prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan beschermd erfgoed dat recent
opviel door goed beheer. Het kan gaan om bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Dit jaar kan alleen erfgoed deelnemen dat op regelmatige basis geheel of
gedeeltelijk toegankelijk is voor het grote publiek.
Je kan een project indienen als particulier, openbaar bestuur of andere initiatiefnemer.
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Kandidaten voor de wedstrijd van 2020 kunnen zich online inschrijven tot en met 1 maart
2020. Uit alle deelnemers zal de jury uiteindelijk drie laureaten kiezen. Eén daarvan wordt in
oktober de winnaar. Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog
eens 12.500 euro. Er is ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld, waarbij iedereen
online kan stemmen op zijn favoriete laureaat. Aannemers, ontwerpers en andere
uitvoerders maken kans op een eervolle vermelding voor vakmanschap.
Luc Bauters, betrokken bij de donjon van Nevele die in 2017 de publieksprijs won, verwoordt
het zo:
''lk zou zeker aanraden aan anderen om mee te doen. Het geeft voor jezelf en je team (want
zelden ben je alleen) een boost van: wij hebben het toch goed gedaan! En uiteraard ben je
daar fier over. Tegelijkertijd betekent dit een erkenning van de buitenwereld en ook van
specialisten voor het geleverde werk. De publieksprijs geeft dan weer het respect van het
grote publiek weer voor wat je hebt verricht en tegelijkertijd bereik je veel meer mensen en
verhoog je lokaal de erfgoedgevoeligheid."
Tot de vorige winnaars behoren de Roma, Kasteel Boterberg, schoenfabriek Eperon d'Or en
het gildehuis van de Vrije Schippers. Wie dit jaar de Onroerenderfgoedprijs wint, weten we
op vrijdag 2 oktober 2020.
Voor meer informatie surf je naar www.onroerenderfgoedprijs.be. Op de Facebookpagina
van Onroerend Erfgoed (@onroerenderfgoed) blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
Meer info over de prijs en de deelnemingsvoorwaarden: www.onroerenderfgoedprijs.be.

De zitting wordt gesloten om 17.13 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 10 februari 2020 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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