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NOTULEN SCHEPENCOLLEGE VAN 27 JANUARI 2020.
Aanwezig:

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

De zitting wordt geopend om 14.15 uur.
AGENDA

Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring notulen schepencollege d.d. 20.01.2020.

De notulen van de vergadering van het schepencollege d.d. 20.01.2020 worden
goedgekeurd.

Kennisgevingen
2.

DDS. Verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 09.12.2019.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 10.01.2020 van DDS Bevrijdingslaan 201 te
9200 Dendermonde met in bijlage het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
09.12.2019.

3.

Gemeentehuis - Vernieuwen dakbedekking. Eerste voorschot restauratiepremie.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 13.01.2020 van het Agentschap
Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel, waarin zij meedelen dat ze voor het
vernieuwen van de dakbedekking van het gemeentehuis een eerste voorschot van
26.829,62 euro, zijnde 25% van de totale premiebedrag hebben betaald.

4.

Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost - 2020.

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 13.01.2020 van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen waarin zij de goedkeuring
melden van het gemeenteraadsbesluit d.d. 18.12.2019 betreffende de gemeentelijke dotatie
2020 aan de hulpverleningszone Oost.
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5.

Farys. Confirmatie van de deelneming in TMVW ov.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 10.01.2020 van Farys
Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Als bijlage vindt u een overzicht van de aandelen op naam die uw gemeente per 31.12.2019
aanhoudt als deelneming in TMVW opdrachthoudende vereniging.
De statutenwijziging van 19 december 2019 geeft aanleiding tot splitsing van een aantal
aandelen evenals de omzetting en de schrapping van een aantal aandelen. De schrapping
van de F1-aandelen heeft geleid tot een storting op uw bankrekening op datum van
23 december 2019. We verwijzen eveneens naar het boekhoudschema in bijlage ter
ondersteuning van de verwerking van de statutenwijziging in uw rekeningen voor zover van
toepassing.
U kan deze confirmatie gebruiken bij afsluiting en controle van uw rekeningen door de
toezichthoudende overheid.

6.

Kennisgeving verslag vrijetijdsoverleg 10.01.2020.

Bijgevoegd het verslag van het vrijetijdsoverleg d.d. 10.01.2020 ter kennisgeving.

Interne agendapunten
7.

Trage wegen - toelage infrastructuur verbinding Opstalstraat en Potaardestraat.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 13.01.2020 van de provincie
Oost-Vlaanderen, directie Ruimte, dienst Mobiliteit.
De deputatie kende aan de gemeente Lebbeke een vaste belofte van toelage toe voor het
heraanleggen van de bedding van BW45, die de verbinding vormt tussen de Opstalstraat en
de Potaardestraat, in het deelgebied Heizijde. De vaste belofte blijft geldig gedurende 1 jaar,
binnen deze termijn dienen de werken te worden opgestart.
De toelage bedraagt 8.803,48 euro. Het bedrag van de toelage is beperkt tot het bedrag van
de vaste belofte.
De uitbetaling zal gebeuren na het indienen van de volgende verantwoordingsstukken:
 Het eindafrekeningsdossier (de facturen en betalingsbewijzen van de kosten).
 Referentiefoto’s van de uitgevoerde werken.
 Een overzicht van de gebruikte communicatiemiddelen.
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13.

Uitbetaling thuiszorgtoelage 2019.

Bericht van Sven Huygens, sociale dienst, d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
In bijlage vindt u de lijst van mensen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke
thuiszorgtoelage voor wat betreft het jaar 2019.
Er werden tijdens 2019 in het totaal 21 aanvragen ingediend waarvan er 17 in aanmerking
komen voor een totaal bedrag van 2.012,50 euro.
Thuiszorgtoelage 2019

Aantal aanvragen

Bedrag

Categorie A
Komen niet in aanmerking

17
4

2.012,50 euro
0 euro

Mag ik u dan ook vriendelijk verzoeken om de bijgevoegde lijst goed te keuren?

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de bedragen op de bijgevoegde lijst.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Sven Huygens - sociale dienst, en aan Lydia
De Valck - financiële dienst.

21.

Aanvraag drankvergunning Casa Mia.

Bericht van Sarah Verheyden, dienst lokale economie, d.d. 22.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Nancy Bosman vraagt namens Casa Mia, Jules De Buckstraat 10 te 9280 Lebbeke, een
vergunning voor de verkoop van gegiste en sterke dranken.
In bijlage kan je het moraliteitsattest hiervoor vinden.

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

22.

Goedkeuring zwemloop Top Team Lebbeke op 5 april 2020.

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

Schepencollege notulen 27 januari 2020

200

23.

Goedkeuring doortocht 39ste Pajottenlandrit georganiseerd door de Vlaamse
Motorrijders Federatie vzw het Pajottenlandtreffen op 22.03.2020 over het
grondgebied van de gemeente Lebbeke.

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

24.

Goedkeuring doortocht Valentijntjeswandeling georganiseerd door wandelclub
Horizon Opwijk op 08.02.2020 over het grondgebied van de gemeente Lebbeke.

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

25.

Goedkeuring doortocht 53 x 11 Classic voor wielertoeristen georganiseerd door vzw
fietsclub 53 x 11 op 12.04.2020 over het grondgebied van de gemeente Lebbeke.

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

26.

Goedkeuring van de Peeklaktocht georganiseerd door WC Denderklokjes Lebbeke op
zondag 16 februari 2020.

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

27.

Bibliotheek: taalpretinitiatie voor kleuters.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 10.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Als bibliotheek willen we in de toekomst nog meer focussen op leesbevordering en
taalontwikkeling. Daarom willen we voor de eerste keer een mini-kampje “taalpret”(initiatie)
voor (anderstalige) kleuters organiseren tijdens de zomervakantie. We zullen hiervoor het
nodige overleg plegen met de lagere scholen uit Lebbeke. Deze actie is ook voorzien in de
meerjaarplannenplanning 2020-2025. (actie 178)


wanneer: 3 voormiddagen van 09u tot 12u (opvang van 08u tot 12.30u) op
woensdag, donderdag en vrijdag 19,20 en 21 augustus 2020
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waar: bibliotheek
concept: voorlezen van de mooiste prentenboeken afgewisseld met spelletjes,
knutselactiviteiten
doel: al spelend taal stimuleren
doelgroep: mix van Nederlandstalige en anderstalige kinderen
geraamde kostprijs: materiaalkost knutselmateriaal ongeveer 150 euro
aantal deelnemers: 20 tot 25
personeel: bibliotheekmedewerkers en volwassen vrijwilligers
kostprijs voor deelnemer: 10 euro (UIT-pas tarief 1,5 euro)

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van een minikamp "taalpret"initiatie voor
anderstalige kleuters.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur Jeroen Bosman en aan
bibliothecaris An Heirbaut.

28.

Bibliotheek: publieksactie poëziekaarten tijdens poëzieweek.

Bericht van An Heirbaut, bibliothecaris, d.d. 22.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Donderdag 30 januari start de poëzieweek. Het activiteitenprogramma hebben we reeds
eerder laten goedkeuren. Zoals jaarlijks hadden we ook voorzien om algemene
poëziekaartjes uit te delen in de bibliotheek.
Tijdens een heel recente interne bespreking van de praktische details van de poëzieweek (op
dinsdagnamiddag 21 januari), hebben de medewerkers spontaan de vraag gesteld of het niet
mogelijk was om iets meer te doen met het klassieke uitdelen van de poëziekaartjes in de
bib. Uit deze vraag is het idee gegroeid om in interactie te gaan met
slagers/bakkers/koffiehuizen. We koppelden dit voorstel onmiddellijk mondeling terug met
de ambtenaar lokale economie en ook haar leek dit een leuk initiatief. Omdat het
dinsdagavond 21 januari ook beheerraad was, is het daar al even voorgesteld en tevens
positief onthaald.
-

-

Concrete actie:
o Verdeling van de poëziekaartjes bij slagers/bakkers/koffiehuizen.
o Bij elke handelaar zit er een kaartje tussen met gouden bol (of andere aanduiding) –
dit kaartje kan ingeruild worden in de bib tegen het gedichtengeschenk /
poëziebundel.
Waarom keuze voor die handelaars:
o Als we alleen de koffiehuizen nemen, vallen de deelwijken en deelgemeenten uit de
boot.
o Als we de bakkers erbij nemen, dan vallen wijken als H-Kruis en Heizijde ook nog uit
de boot.
o Als we bakkers, slagers en koffiehuizen nemen, komen alle deelgemeenten en
parochies aan bod.
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-

Als we breder zouden gaan en alle cafés en eetgelegenheden betrekken, wordt het
project te grootschalig en zouden er kaartjes moeten bijbesteld worden.
o Concreet:
 bakkers: Mika, Keirens, De Weerdt, Patéken, bakker Denderbelle,
Wiezebakker.
 slagers: Wiezeslager, Versmarkt, Saerens, Van Cauter, Van Der Vreken.
 koffiehuizen: Nell, Kardemon, ijshoeve Nicky, De Weerdt, BioTina en
eventueel ook cultuurcafé.
Kostprijs: geen extra externe kosten
o poëziekaartjes worden jaarlijks besteld (4 sets van 100 kaarten = 38 euro)
o het poëzieweekgeschenk krijg je bij aankoop van 12,50 euro gedichtenbundels.
Jaarlijks voorzien we een beperkt budget van 150 tot 200 euro voor de aankoop van
gedichtenbundels voorafgaand aan de poëzieweek, dus hebben we automatisch een
aantal gratis gedichtengeschenken
(= gedichtenbundels met tien gedichten van tien dichters van nu).

Naar aanleiding van de poëzieweek zullen de leden van het beheersorgaan ook gedichten
doorsturen naar de bibliotheek. Vanaf donderdag 30 januari zullen deze dagelijks tijdens de
poëzieweek op de facebookpagina van de bib gepost worden als de keuze van het lid van het
beheersorgaan (of onder de vlottere naam van bibambassadeur). Indien de leden van het
schepencollege ook graag een gedicht doorsturen, mag dit altijd, maar wel graag voor
donderdag 30 januari.

Het schepencollege gaat akkoord met de publicatie tijdens de poëzieweek zoals hierboven
beschreven.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan financieel directeur Jeroen Bosman en aan
bibliothecaris An Heirbaut.

29.

FARYS-sportcentrum. Herstellen grote brander technische ruimte zwembad.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 17.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Sinds de plaatsing van onze nieuwe grote brander in de technische ruimte van het zwembad
(2018) hebben we steeds kleine (en soms iets grotere) problemen gehad met de verwarming
van het zwembadwater en de verwarming van de radiatoren in het gebouw.
Na vele maanden vergaderen en oorzaken zoeken is de firma die de ketel heeft geleverd nu
toch tot de conclusie gekomen dat de fout bij hen ligt. Zij zullen dan ook de grote brander in
orde brengen op hun kosten!
Deze werken zouden we willen voorzien op maandag 24.02.2020 om reden dat er dan
overdag minder bezetting is (krokusvakantie). Zie hieronder de mail van de firma TPF die als
dienstverlener verantwoordelijk is voor de goede werking van onze technische ruimte
(afdeling HVAC):
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Het lek aan de nieuwe ketel is een conceptfout van de fabrikant. De aansluiting van de ketel naar de condensor is niet
bestand tegen het zwembadwater waardoor deze begonnen te roesten is, met het lek van enkele weken geleden tot gevolg.
Tijdens de sluiting van de feestdagen is de fabrikant dit komen oplassen om enkele weken verder te kunnen. De productie
van een nieuwe condensor ging enkele weken duren.
Vanaf 10/2 zou de nieuwe condensor klaar zijn.
Jijzelf had tegen Nico gemeld dat het moeilijk zou zijn om nog sluitingsdagen te bekomen om de werken hiervoor uit te
voeren.
Tijdens mijn gesprek eerder deze week met Gunther had ik hem dit gemeld – de circulatie moet immers stil gelegd worden.
Gunther ging bespreken met jou wat mogelijk was. Mogelijks met een dag mindere bezetting en de nodige voorzorgen zou
het mogelijk zijn zonder sluiting…. Maar die keuze laat ik aan jullie over.
De werken en de condensor zijn NIET betalend en worden door Atlantic (constructeur) ten hunne laste genomen. Ik heb
hiervoor veel ruzie moeten maken opdat ze hun fout toegegeven hebben.
Ik kan nu niet antwoorden of de werken effectief op één dag zullen klaar zijn. Maar ik hoop dat uiteraard.
Een andere optie is om de werken uit te stellen tot de sluiting. Echter, zoals jullie allemaal ook weten, zijn we niet zeker of
we bij de sluiting nog jullie dienstverlener zullen zijn. Ik hoop van wel, maar heb geen glazen bol.
Met vriendelijke groeten,

Uit de mail blijkt dat de werken normaal 1 dag zullen duren. We zouden het risico willen
nemen om open te blijven die dag, maar als we merken dat de waterkwaliteit niet meer
voldoende is, zouden we toch sluiten. Ook als de werken langer duren zullen we moeten
sluiten.
Ik breng u dus in kennis dat deze werken zullen uitgevoerd worden op maandag 24.02.2020
en dat wij mogelijks per direct moeten sluiten als de werken langer duren dan voorzien of als
de kwaliteit van het zwembadwater niet kan gegarandeerd worden.

Het schepencollege neemt kennis van deze werken die zullen uitgevoerd worden op maandag
20.02.2020.
Het schepencollege neemt kennis van het feit dat er mogelijk een sluiting van het zwembad kan
zijn als de werken langer duren dan voorzien of als de kwaliteit van het water niet kan
gegarandeerd worden.

30.

Deelname personeelssportdag BSD 04.06.2020.

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 20.01.2020 van Marnix
Van Cauter, sportfunctionaris.
Ook in 2020 krijgen onze personeelsleden de kans om hun sportieve mogelijkheden te
meten op de “personeelssportdag” (een organisatie van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme, waarvan onze gemeente lid is).
Deze sportdag heeft plaats in sportcentrum ‘De Schorre’ in Aalst. De sportdag heeft plaats
op donderdag 4 juni 2020.
Graag hadden wij de goedkeuring voor:
 Het betalen van het inschrijvingsgeld voor de Lebbeekse deelnemers. Kostprijs 12,00
euro per deelnemer (volledige dag). Ook vorige jaren werd dit steeds toegestaan.
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De aankoop van een T-shirt voor de deelnemers met bedrukking voor
personeelsleden die niet hebben kunnen meedoen in 2019 (Topsport).
Dienstvrijstelling voor de deelnemers (via de algemeen directeur).

Nog enkele zaken ter info:
 Vermits wij sportief zijn opteren wij om met de fiets (in groep) naar Aalst te rijden. Er
zijn dus geen kosten voor busvervoer.
 Door de inkanteling van het OCMW mogen ook zij nu meedoen met de sportdag.
 Er wordt géén afsluitende BBQ meer voorzien.

Het schepencollege gaat akkoord met het betalen van het inschrijvingsgeld voor de Lebbeekse
deelnemers. Kostprijs: 12,00 euro per deelnemer.
Het schepencollege gaat eveneens akkoord met de aankoop van een T-shirt voor personeelsleden
die niet hebben deelgenomen in 2019 (bij Topsport).
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Marnix Van Cauter sportfunctionaris, en aan de financiële dienst.

31.

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
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;
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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;
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

Kostprijs
promotie
voor
sponsor
(retributie)
€ 250,00

Onkosten
aanmaak
door Letter &
Beeld

Doorstorten
uitbater
schaatspiste

Winst
gemeente

€ 150,00
borden

/

€ 100,00
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Nevensponsor 2:
50 toegangskaarten ijspiste
Hoofdsponsor:
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

€ 275,00
€ 500,00

€725,00

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

€ 45,00

€300,00 +
€2,50 kaarten

€197,50

€225,00

€ 122,50

Artikel 4: Combinaties van verschillende pakketten zijn mogelijk.
Artikel 5: Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 5: 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:
Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de winst voor de gemeente te klein is. Aan
de sportdienst wordt een voorstel gevraagd waarbij de winst wordt opgetrokken. Er wordt
bijvoorbeeld voorgesteld om met spandoeken te werken i.p.v. met borden.

32.

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.
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Het schepencollege beslist het volgende:
De evaluatie van het kerstdorp 2019-2020 wordt hiervoor afgewacht.

33.

Kerstdorp. Huur tent eindejaarsperiode 2020-2021-2022.

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Gelieve in bijlage een eerste (nog niet volledig) ontwerp van bestek te willen terugvinden
van de aanbesteding voor de huur van een tent voor het kerstdorp voor een periode van
3 jaar (2020-2021-2022).
Graag uw akkoord om dit verder uit te werken (o.a. verantwoordelijke opmaak bestek moet
nog ingevuld worden) en voor te leggen aan de gemeenteraad van februari 2020.
Graag ook uw goedkeuring om dit opnieuw voor 3 jaar vast te leggen (prijs is dan
goedkoper).
De nodige budgetten werden voorzien in de begroting 2020 (€45.000,00).

Het schepencollege beslist het volgende:
De evaluatie van het kerstdorp 2019-2020 wordt hiervoor afgewacht.

34.

Vrijetijdsdiensten. Organisatie Spuuwwkamp 2020.

Bericht van Jonathan Gerlo, sportdienst, d.d. 16.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Ook in 2020 organiseren we de laatste volledige week van augustus (24/08 tot 28/08) het
Spuuwwkamp, een organisatie van alle vrijetijdsdiensten van de gemeente. Dit jaar zouden
we het kamp opnieuw laten doorgaan in en rond CC De Biekorf, de academie en de
bibliotheek van Lebbeke. Elke dag zijn de deelnemers welkom van 09u00 tot 16u00. Opvang
voorzien we van 08u00 tot 09u00 en van 16u00 tot 17u00. Het Spuuwwkamp is voor
kinderen geboren tussen 2007 en 2013.
Aan het concept zouden we dit jaar het volgende willen wijzigingen. Zo kunnen vanaf nu de
deelnemers kiezen uit de verschillende activiteiten:
 Leesbeesten (bibliotheek + jeugddienst)
 Musical (academie)
 Dans + beeld (academie)
 Straattheater circus + circustechnieken Sarakasi (cultuurdienst + sportdienst)
Op deze manier willen we meer gaan inspelen op de interesse van elk individu. Het thema
waarvoor gekozen werd en dat centraal staat is ‘circus’.
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In vergelijking met vorige jaren valt de ‘special day’ ervantussen. Ook zullen er dit jaar geen
gadgets meer gegeven worden aangezien deelnemers punten kunnen sparen met de
UIT-pas.
Op vrijdag 28 augustus 2020 om 14u30 voorzien we wel een toonmoment in de grote zaal
van de academie. Elke groep kan laten zien wat ze gedurende de week geleerd hebben. Ten
laatste om 16u00 eindigen deze voorstellingen/toonmomenten.
Gelet op het feit dat we een gevarieerd en uitdagend aanbod willen voorzien voor de
deelnemers en hiervoor niet over voldoende kennis en/of materiaal beschikken, organiseren
we graag volgende activiteiten met de daaraan gekoppelde budgetten en partners:

Activiteit
Leesbeesten

Dienst
Bibliotheek +
jeugd

Aantal deelnemers
25

Budget
130 euro/kind
= 3.203 euro in totaal

Dans + beeld

Academie

Straattheater circus +
circustechnieken Sarakasi

Cultuur + sport

40 (2 groepen van
20)
50 (2 groepen van
25)

200 euro (aankoop
materiaal)
- Circus Sarakasi: 1.068,75
euro
- Straattheater:
1.404,12 euro
5.875,87 euro

115 deelnemers

Gelet op het feit dat we voor dit kamp ook € 6.900 (60 euro/deelnemer) aan inkomsten
hebben;
Gelet op het feit dat het Spuuwwkamp, zoals elk jaar volzet zal zijn, en we voor de veiligheid
en het vlot verloop graag monitoren willen inschakelen ter ondersteuning en begeleiding van
de verschillende groepen;
Gelet op het feit dat er kan ingeschreven worden vanaf 1 april 2020 voor alle activiteiten
gedurende de zomervakantie vragen wij goedkeuring tot:






De organisatie van het Spuuwwkamp door de vrijetijdsdiensten en het hieraan
gekoppelde budget.
Het budget dat de diensten vragen voor het organiseren van de activiteiten
gedurende de week.
Het dagelijks voorzien van een gezond 4-uurtje (stuk fruit) voor de deelnemers,
besteld bij en geleverd door Verdoodt.
De aanstelling van monitoren voor een veilig en efficiënt verloop van de activiteiten.
De inschrijvingen voor het Spuuwwkamp al op 28 maart 2020 te laten doorgaan,
vanaf 10u00 voor de inwoners van Lebbeke en vanaf 1 april 2020 voor niet-inwoners
van Lebbeke.
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Het schepencollege gaat akkoord met bovenstaande vragen en voorstellen.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de sportdienst, aan de jeugddienst, aan de
cultuurdienst, aan de bibliotheek , aan de academie, aan de financiële dienst, en aan de
personeelsdienst.

35.

Sportdienst. Deelname aan "sportersbelevenmeer-award 2020".

Bericht van Marnix Van Cauter, sportfunctionaris, d.d. 22.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Voor 2020 richt Sport Vlaanderen opnieuw de #sportersbelevenmeer-award in voor
gemeenten en steden.
De #sportersbelevenmeer-award is in 2020 toe aan zijn vierde editie!
Aan de hand van verschillende criteria daagt Sport Vlaanderen de steden en gemeenten
opnieuw uit om beleving toe te voegen aan hun lokale werking. Zij die dit tot een goed einde
brengen, mogen zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen.
De uitdagingen zijn zo opgesteld dat ze de inwoners aanzetten tot meer bewegen of sporten,
want #sportersbelevenmeer.
Op het einde van het jaar volgt er opnieuw een netwerkmoment waarop de
gemeenten/steden zullen gehuldigd worden.
Graag uw goedkeuring tot deelname zodat de intentieverklaring ondertekend teruggestuurd
kan worden.

Het schepencollege gaat akkoord om deel te nemen aan de “sportersbelevenmeer” award 2020
van Sport Vlaanderen.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Marnix Van Cauter - sportfunctionaris.

36.

Parochiekerk Heilig Kruis te Minnestraat 63 9280 Lebbeke - advies inzake publiek
toegankelijke inrichtingen - polyvalente zaal.

Bericht van David Moens, preventieadviseur, d.d. 21.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Er werd aan de preventiedienst gevraagd om de Parochiekerk te bezoeken en te bekijken
welke noodzakelijke veranderingen er moeten gebeuren in het kader van de algemene- en
brandveiligheid.
De kerk werd bezocht op donderdag 9 januari 2020 tezamen met de evenementencel.
Daarbij werden de eerste vaststellingen gedaan inzake veiligheid.
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Echter wanneer duidelijk is waarvoor de kerk gebruikt gaat worden, kan de brandweer
gevraagd worden om een definitief brandpreventieverslag op te stellen rekening houdend
met de uiteindelijke bestemming.
In bijlage 1 vindt u de beschrijving van het gebouw volgens de dienst erfgoed.
In bijlage 2 vindt u foto’s genomen tijdens het bezoek op 09.01.2020.
De eerste vaststellingen.
Er wordt hierbij rekening gehouden met de voorschriften voor publiek toegankelijke
inrichtingen opgenomen in het politiereglement van de gemeente Lebbeke.
Het gebouw wordt beschouwd als een polyvalente zaal.
De kerk is een open bebouwing met 1 bouwlaag waarbij men achteraan en vooraan met wat
goede wil twee bouwlagen kan identificeren (kelders en zaaltjes boven).
Het gebouw is goed bereikbaar voor de brandweer.
Maximumcapaciteit
De oppervlakte van de kerk is groot dus de bepalende factor van het aantal personen die
tegelijkertijd binnen mogen, hangt af van de deurbreedte.
De juiste berekening hangt af van de totale doorgang (uitgangen).
De voordeur wordt geschat op 200cm.
De twee achteruitgangen geschat op 80cm maar er is een trap naar de uitgangen (dalende
lijn – delen door factor 1.25 = 64 personen max).
200 + 64 + 64 = 328 personen.
Echter zijn het naar binnen draaiende deuren en daardoor wordt de maximumcapaciteit
beperkt tot 80% = 262 personen.
Evacuatiewegen uitgangen en draairichting
Vooraan heeft men een dubbele deur, achteraan twee enkele deuren.
De deuren draaien allemaal naar binnen.
Om brandveilig te zijn dienen de deuren naar buiten te draaien en liefst zonder dat men ze
eerst moet openen. (Panicbar deuren worden aangeraden). Dit vergroot de
maximumcapaciteit.
Evacuatieplannen en richtlijnen bij brand dienen uit te hangen. Een intern noodplan moet
worden uitgewerkt wanneer het lokaal kan worden verhuurd of wanneer er personen
werken.
Doorvoeringen door wanden
De gaten en kieren waar leidingen door de muren lopen, moeten worden gedicht.
Signalisatie
Er zijn geen pictogrammen aanwezig. Dit zal moeten worden voorzien.
± 10 pictogrammen om de uitgangen aan te duiden en 10 stuks om de brandblussers aan te
duiden.
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Verlichting
Er is geen veiligheidsverlichting aanwezig – Zeker 10 stuks zullen voorzien moeten worden.
Deze zijn uiteraard verbonden met de elektrische installatie en moeten minstens 1 uur
blijven branden bij stroomuitval.
Een jaarlijkse controle is vereist door een bevoegd persoon.
Verwarming
De verwarming gebeurt met een stookinstallatie op stookolie.
Deze installatie moet worden opgeruimd en afgesloten.
De installatie dient door een erkend technicus te worden gereinigd en de verbranding
gecontroleerd. Verder dienen de schouwen jaarlijks te worden gereinigd.
De elektrische laagspanning in de stookplaats moet om de 5 jaar gecontroleerd worden door
een externe dienst voor technische controle (5-jaarlijkse keuring).
Het dossier – uitwendige invloeden, stroomdiagram en keuringspapieren- moet in orde
gebracht worden.
Verder moet de installatie voldoen aan het punt “verwarmingsinstallaties met warme lucht”.
Onder andere houdt dit in dat bij een abnormale stijging van de temperatuur in de
luchtkanalen de installatie automatisch wordt stilgelegd. Verder mag er geen luchtaanvoer
zijn vanuit de stookplaats.
De niet-ingegraven brandstofvoorraad moet geplaatst worden in een brandwerend lokaal
met voldoende ventilatie, de brandweerstand van de muren bedraagt 1 uur, van de deuren
(afhankelijk van de capaciteit van de brander) hier ook 1 uur.
De kuip moet zeker gecontroleerd worden of ze nog wettelijk in orde is.
Elektrische installatie
De laagspanningsinstallatie dient te worden nagekeken en opgeruimd. Het technisch dossier
moet in orde worden gezet (draadschema en uitwendige invloeden). Daarna dient ze te
worden gekeurd, de keuring wordt om de 5 jaar hernieuwd.
De kast moet eveneens op slot kunnen.
Brandbestrijdingsmiddelen
De wet schrijft voor 1 brandblusser (1 eenheid van 6kg) per 150m².
Gelet op de grote oppervlakte van de kerk betekent dit een groot aantal brandblussers.
Het aantal kan gereduceerd worden door een mobiele brandblusser van 50kg in te zetten.
Deze vervangt 8 bluseenheden.
In de bijlokalen dient wel een brandblusser te worden voorzien – allen van het type
schuimblusser en een CO₂ blusser bij de elektrische installatie (ook bij de stookplaats).
Deze blussers moeten opgehangen worden en gesignaleerd met pictogrammen.
De mobiele 5kg blusser kan uiteraard niet worden opgehangen. Hij wordt enkel aangeduid
via een pictogram.
Deze blussers moeten jaarlijks gecontroleerd worden door een gespecialiseerde firma of
persoon.
Branddetectie
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Afhankelijk van de aard van activiteiten is het nuttig om na te denken over een
brandcentrale met rookdetectie om zo het patrimonium en de gedane kosten te vrijwaren
van vernietiging. Ook hier geldt dat deze centrale moet worden gecontroleerd op
driejaarlijks niveau bij kantoorgebouwen, jaarlijks wanneer er bezoekers – publiek komt.
Compartimentering
De stookplaats dient gecompartimenteerd te zijn.
Bijkomende compartimentering kan geplaatst worden maar is afhankelijk van de
uiteindelijke bestemming van de kerk.
Wegens de grootte van de binnenplaats van de kerk (> 100m²) zal een compartimentering
nodig zijn van de publieke ruimte.
Dit betekent een investering in brandwerende deuren en beslag.
De trap naar de bovenstaande gebouwen moet worden afgesloten voor onbevoegden, net
als de trap naar de toren om te vermijden dat er mensen het dak opkruipen.
Veiligheidsregister
Een veiligheidsregister moet worden uitgebouwd om te kunnen voorleggen aan de
burgemeester.
Dit dossier omvat de gegevens zoals hierboven aangehaald aangevuld met de
milieuvergunning, de uitbatingsvergunning, de verzekeringspapieren
Verder dienen alle gemakkelijk brandbare materialen verwijderd te worden uit de kerk om
het risico te verkleinen.
Toestand gebouw
Betonrot werd vastgesteld op de eerste verdieping aan het lokaal naar de toren.
Orde en netheid vielen mee in de binnenplaats van de kerk maar in de kelder en berglokalen
alsook in de stookplaats is er opruimwerk.

Ter info
Tal van kerken staan leeg, helaas zijn er slechts enkelen die een herbestemming krijgen.
Sommige kerken werden hotel, schoolgebouw of kantoorruimte. Anderen werden
multifunctioneel ingekleed: bibliotheek, vergaderzaal, leslokaal en restaurant
(Predikherenkerk Mechelen). Sommige kerken werden deels voorbehouden voor liturgie en
deels voor openbare diensten (Anzegem).
Een kerk werd verkocht aan Circusplaneet (voor- of na restauratie is niet duidelijk).
Soms werd een kerk verkocht aan een andere godsdienst.
Info hierover vindt u op Agentschap onroerend erfgoed, op CRKC – centrum voor Religieuze
Kunst en Cultuur vzw of bij Herbestemming kerken Tabblad voorbeelden.
De Parochiekerk Heilig Kruis Minnestraat 63 te 9280 Lebbeke heeft als voornaamste
handicap dat zij een groots binnenplein heeft dat moeilijk te verwarmen valt. Indien dat
probleem opgelost kan worden zijn er vele mogelijkheden.
Op verscheidene kerken worden ondertussen ook al zonnepanelen gelegd.
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Mogelijkheden voor deze kerk zijn, dankzij zijn overdekking: marktplaats, foodfestival,
indoor speelterrein – skateterrein, speelplaats voor de lokale school.
De kleinere zalen kunnen dienst doen als vergaderruimte, museum, tentoonstellingsruimte
of voor de uitbouw van bijvoorbeeld “Radio Lebbeke.” Of gelijkaardige initiatieven. Of een
combinatie van deze.
Eventueel kan een werkplek gerealiseerd worden, waar men kan telewerken (of een firma
toelating geven om dit om te vormen).

Voorstel beslissing
Op basis van het bovenstaande geeft de preventiedienst volgend advies:
 De Parochiekerk Heilig Kruis te Minnestraat 63 9280 Lebbeke niet op te nemen in
onze verhuurlokalen en dus ook geen publiciteit hiervoor te voeren.
De preventiedienst/technische dienst vraagt toestemming om te beginnen met
aanpassingswerken indien dit nodig wordt geacht door het college.
 Het betreft het opvragen van een officieel advies aan de brandweer, wanneer de
uiteindelijke bestemming/verbouwing gekend is van de kerk;
 Het betreft de aankoop en het ophangen van pictogrammen;
 Het betreft de aankoop en het ophangen van blusmiddelen;
 Het betreft de aankoop en het ophangen van de veiligheidsverlichting
(noodverlichting);
 Het betreft het in orde zetten van de twee laagspanningskasten;
 Het betreft het in orde zetten van de stookplaats met de nodige keuringsattesten;
 Het betreft de aanpak van de betonrot op het eerste verdiep;
 Het betreft de investering en plaatsing van nieuwe deuren achteraan;
 Het betreft de investering en plaatsing van nieuwe deuren vooraan;
 Het betreft het opruimen van de lokalen;
 Het betreft de opmaak van een veiligheidsregister, evacuatieplan, richtlijnen bij
brand en het intern noodplan;
 Het betreft een beslissing inzake de brandcentrale met rookdetectie;
 Het betreft een beslissing omtrent een verdere compartimentering van de lokalen.

Het schepencollege neemt kennis van dit advies. Dit advies zal besproken worden met de kerkraad
H. Kruis in het licht van de toekomstige bestemming van het kerkgebouw.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de preventieadviseur David Moens, aan de
technische dienst, aan de milieudienst, aan het evenementenloket en aan de financieel directeur
Jeroen Bosman.

37.

Tijdelijk verkeersreglement "Pee Klaktocht" 16.02.2020.

Het college
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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 tijdelijk aanvullend verkeersreglement betrekking heeft op de
gemeentelijke openbare wegen;
Besluit
Artikel 1 – Op zondag 16 februari 2020 wordt de wandeltocht “Pee Klaktocht” georganiseerd
te Lebbeke.
Artikel 2 – Tijdens de in artikel 1 vermelde datum wordt het signalisatiebord A51
(wandelaars) geplaatst aan:



aan kruispunt café “Ajuin” – 50 meter voor het kruispunt vanuit alle richtingen
(Nieuwstraat twee kanten, Streekbaan en Schoolstraat);
aan kruispunt Groeneweg – Hannaerden – Aalstersestraat: langs weerszijden op 50m
van het kruispunt in de Aalstersestraat.
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38.

Omleiding n.a.v. wielerwedstrijd Brussel-Opwijk op 01.03.2020 - goedkeuring.

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst,
d.d. 20.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Op 01.03.2020 wordt te Opwijk de 70ste editie van de wielerwedstrijd Brussel-Opwijk
gereden. Vanaf 12.30 u tot 17.00 u wordt het doorgaand verkeer geweerd op het parcours.
Het verkeer komende uit de richting Steenweg op Lebbeke / Eeksken kan dus niet ontsluiten
via Opwijk-centrum.
Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via Steenweg op Lebbeke - Opwijksestraat Lange Breestraat. Het verkeer komende uit de rijrichting Lebbeke en Buggenhout zal
omgeleid worden via Lange Breestraat richting N47.
Graag ontving de verkeersdienst van de politiezone AMOW de goedkeuring van de
gemeente Lebbeke om de omleidingsweg over het grondgebied Lebbeke (zoals omschreven)
te laten lopen. De gemeente Opwijk zal instaan voor de plaatsing van de nodige signalisatie
op het grondgebied Lebbeke.
Op 01.03.2020 zijn er geen werken of festiviteiten voorzien op de omleidingsweg.

Het schepencollege geeft haar goedkeuring om de omleidingsweg over het grondgebied Lebbeke
(zoals omschreven) te laten lopen.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan mobiliteitsambtenaar Sarah Van Wichelen, aan de
politiediensten en aan de gemeenschapswachten.

39.

Aanvullend verkeersreglement invoeren verboden toegang uitgezonderd plaatselijk
verkeer in Baasrodestraat, tussen Dammekensstraat en kruispunt BaasrodestraatBaasrodestraat.

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de gemeente Buggenhout van de volledige Reigersweg (gelegen te
Buggenhout) een doodlopende straat heeft gemaakt, m.u.v. fietsers, bromfietsers klasse A
en landbouwvoertuigen, a.d.h.v. een tractorsluis;
Overwegende dat ze dit hebben gedaan om doorgaand sluipverkeer langs de spoorweg
richting Buggenhout tegen te gaan;
Overwegende dat de toegang tot de Reigersweg via de Baasrodestraat is;
Overwegende dat op het kruispunt Baasrodestraat-Baasrodestraat momenteel geen
signalisatie staat om de aangepaste situatie aan te duiden;
Overwegende dat dit momenteel zorgt voor onnodig verkeer die in de Reigersweg voor een
voldongen feit worden gesteld en hun weg verder moeten zetten via de Dammekensstraat,
Begijnenweg (Buggenhout) of Heibos (Buggenhout) en omliggende straten;
Gelet op de drie woningen, Baasrodestraat 185 tot 189, die hun woning hebben tussen de
Mandekensstraat en Baasrodestraat-Baasrodestraat;
Besluit
Artikel 1 – De Baasrodestraat, tussen Baasrodestraat-Baasrodestraat en Dammekensstraat,
wordt verboden toegang voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Artikel 2 – Op het kruispunt Baasrodestraat-Baasrodestraat, richting Dammekensstraat,
wordt een C3 + Type IV “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst.
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Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

40.

Aanvullend verkeersreglement voorrangsregeling verbindingsweg KouterbaanBellestraat achter Vredesboom.

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;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de Kouterbaan en Bellestraat voorrangswegen zijn t.o.v. de aanliggende
straten die hierop uitkomen;
Overwegende dat de verbindingsweg tussen de Bellestraat en Kouterbaan achter de
Vredesboom als enige weg niet volledig aan deze regel voldoet;
Overwegende dat uniformiteit hier nodig is om conflicten en verwarring te vermijden;
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Besluit
Artikel 1 – De Kouterbaan en Bellestraat worden voorrangswegen t.o.v. de verbindingsweg
tussen de Kouterbaan en Bellestraat achter de Vredesboom.
Artikel 2 – De maatregel uit artikel 1 wordt uitgevoerd door het plaatsen van een B1 en een
dwarsstreep gevormd door witte driehoeken aan de kruispunten van de verbindingsweg met
de Kouterbaan en Bellestraat, in de verbindingsweg.
Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

41.

Aanvraag plaatsen bewegwijzering naar Kastarken taverne/feestzaal.

Bericht van Sarah Van Wichelen, administratief medewerker mobiliteitsdienst
d.d. 16.01.2020.
Omschrijving en motivatie
De mobiliteitsdienst heeft de vraag ontvangen van taverne/feestzaal Kastarken uit de Lange
Minnestraat om bewegwijzering naar hun bedrijf te plaatsen op het kruispunt
Brusselsesteenweg-Lange Minnestraat t.h.v. Carrefour Lange Minnestraat.
Momenteel is al een wegwijzer aanwezig naar Hof ter Burst.

Leidraad
Over bewegwijzering op gemeentewegen is geen reglementering vastgelegd, maar er kan
wel beroep worden gedaan op het dienstorder bewegwijzering van AWV als leidraad.
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Zo leggen zij vast dat: “Met betrekking tot de restaurants schrijft artikel 12.9.2.11°b) 2de zin
van het reglement van de wegbeheerder voor dat deze niet mogen worden aangeduid
binnen de bebouwde kom. Deze regel moet strikt geïnterpreteerd worden…. Vermits de
wetgeving limitatief heeft opgesomd welke etablissementen met het bord F37 kunnen
worden aangeduid, kan dit niet worden uitgebreid. Tavernes, tearooms of (eet)cafés mogen
dus niet worden bewegwijzerd.”

Het schepencollege beslist het volgende:
Gezien het feit dat het Kastarken ook als kinderspeeltuin fungeert en veel bezoekers krijgt uit de
provincie Vlaams-Brabant en niet echt in het centrum van Lebbeke gelegen is beslist het college
van burgemeester en schepenen dat deze wegwijzer geplaatst mag worden op het kruispunt
Brusselsesteenweg - Lange Minnestraat t.h.v. Carrefour Lange Minnestraat en dit voor de
retributieprijs van 250 euro.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan financieel directeur Jeroen Bosman en aan
mobiliteitsambtenaar Sarah Van Wichelen.

42.

Aankoop voertuig gemeenschapswachten.

Het college
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
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;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop dienstvoertuig
gemeenschapswachten” een technische beschrijving met nr. 2020044 werd opgesteld door
de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.487,60 excl. btw of
€ 26.000,00 incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2019
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met
name de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde);
Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
opdracht:
- THOEN François, Wolvenstraat 43 te 9280 Wieze;
- Garage Van Damme Gebr. Nv, Nieuwstraat 68 te 9280 Wieze;
- De Ruysscher garage nv, Brusselsesteenweg 115 te 9280 Lebbeke;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 januari 2020 om 12.00 uur
dienden te bereiken;
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- Garage Van Damme Gebr. Nv, Nieuwstraat 68 te 9280 Wieze (€ 12.995,46 excl. btw of
€ 15.724,51 incl. 21% btw) voor een Dacia Duster;
- De Ruysscher garage nv, Brusselsesteenweg 115 te 9280 Lebbeke (€ 15.014,67 excl. btw of
€ 18.167,75 incl. 21% btw) voor een Ford Ecosport;
Overwegende dat 2 overnamevoorstellen voor het oude defecte voertuig werden
ontvangen, niet verrekend in bovenstaande offertes:
- Garage Van Damme Gebr. Nv, Nieuwstraat 68 te 9280 Wieze (€ 1.446,28 excl. btw of
€ 1.750 incl. 21% btw);
- De Ruysscher garage nv, Brusselsesteenweg 115 te 9280 Lebbeke (€ 413,22 excl. btw of
€ 500 incl. 21% btw);
Overwegende de ondertekening van de engagementsverklaring sociaal en duurzaam
aanbesteden van 11 december 2019: de Dacia Duster heeft een gemiddelde CO²-uitstoot
van 120g/km met een verbruik van 5.2 liter benzine per 100km en de Ford Ecosport heeft
een gemiddelde CO²-uitstoot van 136g/km met een verbruik van 5.9 liter benzine per 100
km;
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 21 januari 2020 opgesteld door de
technische dienst;
Overwegende dat de technische dienst voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Garage Van Damme Gebr. Nv, Nieuwstraat 68 te 9280 Wieze, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 12.995,46 excl. btw of € 15.724,51 incl. 21% btw mits het verkrijgen van
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een visum;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in AR 2420000, BI 020000, A 24;
Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur een visum verleende
op 21 januari 2020;
Het visum werd door de financieel directeur verleend.
Besluit
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
21 januari 2020, opgesteld door de technische dienst.
Artikel 2 – Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3 – De opdracht “Aankoop dienstvoertuig gemeenschapswachten” wordt gegund aan
de economisch meest voordelige bieder, zijnde Garage Van Damme Gebr. Nv, Nieuwstraat
68 te 9280 Wieze, tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.995,46 excl. btw of
€ 15.724,51 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.
Artikel 4 – De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en
met het krediet ingeschreven in AR 2420000, BI 020000, A 24.
Artikel 5 – Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Roger Van
Der Jeught - gemachtigd toezichter - vaststeller, aan de financiële dienst, en aan Fries Baum beheerder centraal economaat.

43.

Definitieve oplevering van de werken ‘Aalstersestraat’ (tussen Streekbaan en
Kerkhofstraat) en van de ‘Aanleg parkeerterrein Wilgenstraat’ (achter bakkerij
Keirens).

Kennis wordt genomen van het hiernavermeld schrijven d.d. 21.01.2019 van Albert
Vereeken, deskundig toezichter.
In bijlage, ter goedkeuring en ondertekening, de PV’s van definitieve oplevering van
hogergenoemde werken.
In de Aalstersestraat waren enige tijd na de voorlopige oplevering verzakkingen vastgesteld
aan de rode betonverharding t.h.v. het kruispunt Aalstersestraat – Streekbaan.
Deze betonherstellingen zijn uitgevoerd voor rekening van de aannemer (VBG uit Herentals).
In de Wilgenstraat is alles correct uitgevoerd en zijn er geen opmerkingen.
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Voorstel: De PV’s van definitieve oplevering van beide werken worden goedgekeurd en
ondertekend. De resterende borg mag worden vrijgegeven.

Het schepencollege gaat akkoord.
De PV’s van definitieve oplevering van beide werken worden goedgekeurd en ondertekend. De
resterende borg mag worden vrijgegeven.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan deskundig toezichter Albert Vereeken en aan
Jeroen Bosman, financieel directeur.

44.

Vraag van energiehuis BEA tot deelname aan groepsaankoop zonnepanelen.

Bericht van Nathalie Willems, milieuambtenaar, d.d. 16.01.2020.
Omschrijving en motivatie
Van het energiehuis BEA ontvingen wij volgend bericht:
2020 wordt een belangrijk jaar voor wie nog een PV-installatie wil plaatsen EN wil genieten
van het voordeel van de terugdraaiende teller! Vandaar besliste de RvB van Energiehuis BEA
in zitting van 09.01.2020 tot de organisatie van een groepsaankoop zonnepanelen.
De editie 2019 was opnieuw succesvol met 250 installaties en smaakt naar meer.
Wij willen ons project ook graag opentrekken naar ons volledige werkingsgebied en alzo de
inwoners van jullie gemeenten de mogelijkheid bieden om hierop in te tekenen.
Ons project loopt al enkele jaren aanvullend aan de groepsaankoop van de Provincie OostVlaanderen en de ervaring leert dat de snelle beslissers meestal via ons project passeren en
de mensen met meer tijd via de provincie kunnen geholpen worden.
Teneinde ook rekening te houden met de lokale aannemers, willen wij hen zeker op de
hoogte brengen en hen de mogelijkheid bieden om in te tekenen op het project.
Wij voorzien ook infomomenten in de deelnemende gemeenten.
Werkwijze
De burger wordt geïnformeerd via een brief die in elke bus valt. Deze brief omschrijft kort
het opzet, de kostprijs van een gemiddelde installatie (op basis van de offerte van de
winnende aannemer) en de vermelding van de infomomenten. Deze brief zit bij voorkeur in
een enveloppe met het gemeentelijke logo (vertrouwen).
De kostprijs van deze brief (drukkosten en bedeling) wordt ten laste genomen door
Energiehuis BEA.
Het enige wat wij van jullie vragen is één soft copy brief (pdf) met hoofding van de gemeente
en ondertekend door de bevoegde personen en evenveel bedrukte enveloppes als er
brievenbussen zijn op het grondgebied. Wij bezorgen u voorafgaandelijk de content van de
brief. Wij zorgen aansluitend verder voor de rest.
Tenslotte bezorgt u ons ook een datum en locatie binnen uw gemeente waarop het infomoment kan doorgaan.
Timing:
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31.01.2020:

06.02.2020:

07.02.2020:

28.02.2020:
05.03.2020:
09.03.2020:
23.03.2020:
01.04.2020:
20.04.2020:

uiterste datum om ons mee te delen of uw gemeente hierop wenst in te
tekenen. Aansluitend bezorgt uw gemeente ons ook een lijst met de lokale
aannemers die wij hierbij kunnen betrekken.
RvB en AV Energiehuis BEA:
Beslissing opzet
Goedkeuring bestek (opgemaakt door Zero Emission Solutions)
Vastleggen data infomomenten (maart 2020)
uitsturen bestek (ook naar de lokale aannemers die door de gemeenten
aangeleverd worden)
De aannemers hebben 3 weken om hierop in te tekenen . zich hierrond te
organiseren.
deadline indienen offertes
RvB Energiehuis BEA:
Gunning opdracht aan beste offerte
start bedeling brieven
start infomomenten
start plaatsbezoeken en opmaak persoonlijke offertes
start uitvoering/plaatsing van de installaties

Door deze timing hopen we nog zoveel mogelijk geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden
om een PV-installatie te laten plaatsen vóór 31.12.2020. Hierdoor kunnen ze nog gebruik
maken van het principe van de terugdraaiende teller.
Deze regelgeving komt natuurlijk uitvoerig aan bod tijdens de lokale infomomenten.
Vraag: Teneinde uw inwoners ook de mogelijkheid te geven om hieraan deel te nemen,
vragen wij u om ons tegen uiterlijk 31.01.2020 te laten weten of er interesse is vanuit uw
gemeente om hierop in te tekenen? Indien er interesse zou zijn, ontvangen we ook graag
een lijst met de lokale betrokken aannemers.

Het schepencollege beslist het volgende:
De gemeente van Lebbeke ondersteunt de groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door het
energiehuis BEA in 2020 en zal evenveel bedrukte enveloppes aanleveren als er brievenbussen zijn
op het grondgebied voor de bedeling van de infobrief.
Afschrift wordt overgemaakt aan Nathalie Willems, milieuambtenaar en aan Jeroen Bosman,
financieel directeur.

Toegevoegde agendapunten
51.

Aanleg meidoornhaag kruispunt Flor Hofmanslaan-Leo Duboisstraat.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een meidoornhaag aan te planten op
het kruispunt Flor Hofmanslaan – Leo Duboisstraat volgens het bijgevoegd plan.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de technische dienst.
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53.

Motie Denderfonds.

Kennis wordt genomen van het volgende voorstel tot motie aan de Vlaamse regering
overgemaakt door de gemeente Haaltert:
1. Verzoekers

Gemeente Haaltert
gevestigd te 9450 Haaltert, Hoogstraat 41
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen
2. Probleemstelling

De Vlaamse regering heeft met haar regeerakkoord van 30 september 2019 de
beleidsbeslissingen voor de regeerperiode 2019 – 2024 vastgelegd. In dit akkoord staat de
volgende passage:
Er wordt vanaf 2020 een bedrag van 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de
problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied op
Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem.
Dit extra bedrag wordt in de volksmond het “Denderfonds” genoemd omdat het
voornamelijk betrekking heeft op gemeenten uit de Denderstreek.
Er wordt geen verduidelijking gegeven waarom precies enkel de gemeenten/steden
Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem deze bijkomende steun moeten
ontvangen. Ook de verzoekende gemeente voelt de effecten van het grootstedelijk gebied.
Hiermee wordt bovendien de gelijkheid onder de gemeentes in dezelfde regio geschonden.
3. Aanbeveling

De verzoekende gemeente stelt voor om van het Denderfonds een “projectfonds” te maken,
waar alle gemeenten uit de Denderstreek (naast de verzoekende gemeente en de vier
gemeentes/steden die reeds aangeduid werden door de Vlaamse regering ook de
gemeenten Wichelen, Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Lede, Sint-Lievens-Houten,
Erpe-Mere, Aalst, Lierde, Herzele en Brakel).
Elke gemeente die een project uitwerkt om armoede en onveiligheid te bestrijden, kan een
aanvraag indienen bij de Vlaamse regering, die na goedkeuring van het project fondsen ter
beschikking stelt van de aanvragende gemeente.
Op deze manier wordt de gelijkheid onder de gemeentes in de regio gegarandeerd
aangezien ze allemaal aanspraak kunnen maken op aanvullende fondsen om problemen te
bestrijden. Er worden geen gemeentes uitgesloten die bepaalde problematieken willen
aanpakken.
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Bovendien heeft de Vlaamse regering op deze manier ook de garantie dat de gemeente die
een project indient, ook effectief deze aanvullende fondsen zal aanwenden om vermelde
problematieken aan te pakken.
Voor de Vlaamse regering verandert er weinig: er worden geen aanvullende budgetten
gevraagd voor de verzoekende gemeentes. Het Denderfonds blijft behouden op
4 miljoen euro, maar er dient enkel een procedure worden uitgewerkt hoe gemeentes
projecten kunnen indienen en wat de criteria hiervoor zijn.

Het schepencollege beslist het volgende:
Deze motie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Afschrift wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Luc Vermeir, algemeen directeur.

54.

Wederkerend aanvullend verkeersreglement markt Denderbelle.

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;
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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 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 – Tijdens de wekelijkse markt te Denderbelle wordt iedere vrijdag een
parkeerverbod geplaatst in Dorp, tussen Dorp 1 en 8, van 6u tot 14u.
Artikel 2 – De maatregel uit artikel 1 wordt uitgevoerd door het plaatsen van de
signalisatieborden E3 + Type V “van 6u tot 14u” + Type Xb t.h.v. Dorp 1 en E3 + Type V “van
6u tot 14u” + Type Xa t.h.v. Dorp 8.
Artikel 3 – Dit wederkerend aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan
het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, aan mobiliteitsambtenaar Sarah Van Wichelen,
aan de dienst lokale economie Sarah Verheyden, aan de gemeenschapswachten en aan de
politiediensten.

De zitting wordt gesloten om 16.50 uur.
Volgende zitting wordt bepaald op maandag 3 februari 2020 om 13.30 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
De Algemeen directeur
De Burgemeester

Luc Vermeir

Raf De Wolf
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