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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2020.
Aanwezig:

François Willems, Ronny Heuvinck, François Perdaens,
Gunther Buggenhout, Nele Bosman, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Freya Saeys, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut: Raadsleden;
Maria Van Keer, Goedele Uyttersprot, Jan Vanderstraeten,
Goedele De Cock, Mike Torck: Schepenen;
Raf De Wolf: Burgemeester;
Peter Huyck: Voorzitter;
Luc Vermeir: Algemeen directeur
Verontschuldigd: Freya Saeys: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5;
Evy Van Ransbeeck: Raadslid
De zitting wordt geopend om 20.02 uur.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 28 oktober 2020.
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende
het nemen van bijkomende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.
Verko. Bijzondere algemene vergadering van 7 december 2020. Vaststelling mandaat
lasthebbers.
DDS. Bijzondere algemene vergadering van 7 december 2020. Vaststelling mandaat
lasthebbers.
Blijdorp III. Algemene vergadering van 15 december 2020. Goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordigers.
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme. Resultatenrekening en
jaarverslag 2019 en budget 2020. Goedkeuring.
Lokaal Overleg Kinderopvang: samenstelling en statuten. Goedkeuring.
Ontmoetingscentrum Wieze - Renovatie sanitaire ruimte
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Trage wegenplannen Denderbelle en Lebbeke centrum. Goedkeuring.
Verkoop van een perceeltje grond aan de Hof-ter-Hertstraat, kadastraal gekend als
1ste afdeling, sectie B, nummer 157K. Principebeslissing.
Omgevingsaanvraag met referentienummer OMV_2020112051 (O/2020/214) voor het
uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Nieuwstraat (deel), Hoogstraat,
Kapellenstraat (deel), Kloosterstraat (enkel kruispunt), Mottekensstraat (deel),
Bleekstraat (deel), Bermenstraat (deel), Meerskant (enkel kruispunt), door het
gemeentebestuur Lebbeke, te Lebbeke, Hoogstraat en deel Kapellenstraat.
Goedkeuring van het wegtracé.
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Goedkeuring van het uitvoeringsdossier van de wegenis.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 28 oktober 2020.

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober
2020 worden met algemeen akkoord goedgekeurd.

2.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende
het nemen van bijkomende maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 133, 2° alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het decreet
lokaal bestuur betreffende de bevoegdheid van de burgemeester voor de uitvoering van de
politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten,
voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op artikel 133, 2de alinea en artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
betreffende de uitvoerende politiebevoegheden van de burgemeester en de bevoegdheid
van de burgemeester om politiebesluiten te maken;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 134, §1 en artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet van 13 september
1989;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 2020 houdende de wijziging van het
ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de door de Vlaamse regering op 27 oktober 2020 aangekondigde maatregelen in
het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende het nemen van
bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19;
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Overwegende dat het gezien de coronacijfers op dat moment aangewezen was strenger op
te treden dan de hogere overheden wat betreft georganiseerde vrijetijdsactiviteiten;
Overwegende dat de Vlaamse regering besliste om de herfstvakantie te verlengen om op die
manier een rem te zetten op wat tot dan als essentiële contacten tussen kinderen en
jongeren werd gezien en dat contacten tussen -12-jarigen in deze periode dreigden het
beoogde effect op de volksgezondheid van deze verlenging te niet te doen;
Gelet op de bespreking van dit besluit op de gemeenteraadscommissie op
23 november 2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende het nemen
van bijkomende preventieve maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19, wordt bekrachtigd.
Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de burgemeester Raf De
Wolf, aan de algemeen directeur Luc Vermeir en aan de lokale politiezone BuggenhoutLebbeke.

3.

Verko. Bijzondere algemene vergadering van 7 december 2020. Vaststelling mandaat
lasthebbers.

De gemeenteraad
Gelet op artikel 41 en Deel 3, Titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017;
Gelet op het aangetekend schrijven van 23 oktober 2020 van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde m.b.t. de online
bijzondere algemene vergadering op maandag 7 december om 18.30 uur;
Overwegende dat gezien de coronamaatregelen de vergadering online via Teams zal
verlopen en zal gestreamd worden via www.dds-verko.be;
Gelet op de agenda van bovenvermelde algemene vergadering die als volgt werd
vastgesteld:
1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 2 september 2020
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2020 en de daaraan
verboden begroting (als bijlage)

Gemeenteraad 25 november 2020

4
5. Ontslag en benoeming
6. Diversen.
Gelet op de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig het artikel 17 van de statuten vier
lasthebbers mag aanstellen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27.02.2019 waarin de lasthebbers voor de
algemene, bijzondere en buitengewone vergaderingen van de intercommunale Verko
werden aangesteld, namelijk Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Els Lambrecht en Charlotte
De Smet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27.11.2019 waarin raadslid Els Lambrecht
wordt vervangen door schepen Jan Vanderstraeten als lasthebber in de algemene
vergadering;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de vergadering van de
gemeenteraadscommissie van 23.11.2020;
BESLUIT:
Met 21 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen (Gunther Buggenhout,
Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeentelijke lasthebbers zullen op de online bijzondere algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Verko op maandag
7 december 2020 instemmen met de diverse punten vermeld op de agenda.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Verko,
Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde en aan de aangestelde lasthebbers Bo Macharis,
Evy Van Ransbeeck, Charlotte De Smet en Jan Vanderstraeten.

4.

DDS. Bijzondere algemene vergadering van 7 december 2020. Vaststelling mandaat
lasthebbers.

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 41 en Deel 3, Titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017;
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Gelet op het aangetekend schrijven van 23 oktober 2020 van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband DDS, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde m.b.t. de online
bijzondere algemene vergadering op maandag 7 december 2020 om 20.00 uur;
Overwegende dat gezien de coronamaatregelen de vergadering online via Teams zal
verlopen en gestreamd zal worden via www.dds-verko.be;
Gelet op de agenda van bovenvermelde bijzondere algemene vergadering die als volgt werd
vastgesteld:
1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten)
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 2 september 2020
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2021 en de daaraan
verbonden begroting (als bijlage)
5. Ontslag en benoeming
6. Diversen.
Gelet op de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig het artikel 16 van de statuten vier
lasthebbers mag aanstellen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 waarin de lasthebbers voor
de algemene, bijzondere en buitengewone vergaderingen van de intercommunale DDS
werden aangesteld, namelijk Reinout De Mol, Peter Huyck, Els Lambrecht en Charlotte De
Smet;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de vergadering van de
gemeenteraadscommissie van 23.11.2020;
BESLUIT:
Met 21 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen (Gunther Buggenhout,
Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – De gemeentelijke lasthebbers zullen op de online bijzondere algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband DDS op maandag 7 december
2020 instemmen met de diverse punten vermeld op de agenda.
Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale DDS,
Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde en aan de aangestelde lasthebbers Reinout De
Mol, Peter Huyck, Els Lambrecht en Charlotte De Smet.
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5.

Blijdorp III. Algemene vergadering van 15 december 2020. Goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordigers.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven van 5 november 2020 van Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te
9255 Buggenhout betreffende de algemene vergadering van Blijdorp III op
15 december 2020 om 18.30u op digitale wijze (via Teams);
Gelet op de agenda van deze vergadering:
 Aanduiding stemopnemers
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (23/06/2020)
 Voorstelling nieuwe mandataris Dendermonde
 Goedkeuring begroting 2021
 Stand van zaken masterplan
 Stand van zaken COVID
 Varia;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 6 februari 2019 en 27 februari 2019 waarin
raadsleden Nele Bosman en Evy Van Ransbeeck worden aangesteld als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2019 waarin raadslid Nele Bosman
wordt vervangen door Peter Huyck als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 23.11.2020;
BESLUIT:
Met 21 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Werner Jansegers, Els Lambrecht,
Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen (Gunther Buggenhout,
Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van
Blijdorp III op 15 december 2020:
 Aanduiding stemopnemers
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (23.06.2020)
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Voorstelling nieuwe mandataris Dendermonde
Goedkeuring begroting 2021
Stand van zaken masterplan
Stand van zaken COVID
Varia.

Artikel 2 – De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Blijdorp III op 15.12.2020, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda, cf. artikel 1
namelijk om de geagendeerde punten goed te keuren.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout en aan de
gemeenteraadsleden Evy Van Ransbeeck en Peter Huyck.
Raadslid Freya Saeys voegt zich bij de vergadering te 20.17u.
6.

Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme. Resultatenrekening en
jaarverslag 2019 en budget 2020. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42, 43 en artikels 248 tot en met 269 van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 (en latere wijzigingen);
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief VR 2004/26 van 4 juni 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van
artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28.10.2004 waarbij goedkeuring wordt
verleend aan de oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme
en in het bijzonder op Artikel 14 en Artikel 16 van de overeenkomst;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07.01.2019 houdende ‘Intergemeentelijke
samenwerking – Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde Durme – aanstelling van een
effectief en plaatsvervangend lid van het beheerscomité’;
Gelet op de uitnodiging voor de algemene statutaire vergadering van het beheerscomité van
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme op 05.03.2020 te Merelbeke;
Overwegende dat de rekening en het jaarverslag van de Interlokale Vereniging jaarlijks ter
goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
Overwegende dat de begroting 2020 ter kennisname wordt voorgelegd aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
Overwegende dat de Interlokale Vereniging de rekening aan de participerende gemeenten
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt;
Overwegende dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) en het jaarverslag
goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten ze goedkeurt;
Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en
wordt aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging;
Overwegende dat thans niets het goedkeuren van dit agendapunt ‘Intergemeentelijke
samenwerking – interlokale vereniging burensportdienst Schelde-Durme – goedkeuren
resultatenrekening en jaarverslag 2019, en begroting 2020 en kennisname programma in de
weg staat;
Gelet op het feit dat ieder jaar door de gemeentebesturen van de aangesloten gemeenten
de staat van ontvangsten en van uitgaven en de begroting van de interlokale vereniging
'Burensportdienst Schelde-Durme' dienen te worden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 09.11.2020 om dit dossier voor te leggen
aan de vergadering van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 23.11.2020;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
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Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan de resultatenrekening en het jaarverslag van 2019
en aan het budget 2020 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
Artikel 2 - Kennis wordt genomen van het programma 2020 van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme.
Artikel 3 - Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging
'Burensportdienst Schelde-Durme' en aan de sportfunctionaris Marnix Van Cauter.

7.

Lokaal Overleg Kinderopvang: samenstelling en statuten. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat aan het lokaal bestuur de
opdracht geeft om de participatie met de burgers te bevorderen en de burgers zo veel
mogelijk bij het beleid te betrekken;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang dat aan het lokaal bestuur de opdracht geeft om een Lokaal Overleg
Kinderopvang op te richten dat advies geeft over materies die relevant zijn voor
kinderopvang;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2010 betreffende de statuten van het
Lokaal Overleg Kinderopvang;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking van dit dossier door de gemeenteraadscommissie op 23 november
2020;
BESLUIT:
Met 14 ja-stemmen (Maria Van Keer, Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot,
Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol, Bo Macharis,
Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 8
neen-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, François Perdaens, Christoph De Backer,
Ilse Pissens, Ann Doran, Freya Saeys, Werner Jansegers) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).

Gemeenteraad 25 november 2020

10
Artikel I - Goedkeuring wordt verleend aan de hierna vermelde statuten van het Lokaal
Overleg Kinderopvang Lebbeke:

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang
Artikel 1. Algemeen kader
§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt opnieuw samengesteld en als adviesraad erkend
ter bevordering van het lokale beleid kinderopvang.
§2. De zetel van het Lokaal Overleg Kinderopvang is gevestigd in het Sociaal Huis,
Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is door de burger
bereikbaar via het Huis van het Kind.
Artikel 2. Doelstelling
§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang wil kwaliteitsvolle, toegankelijke opvang en
buitenschoolse activiteiten voor ieder kind in Lebbeke. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar
de meest kwetsbare kinderen.
Artikel 3. Opdrachten
§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van kinderen
van 0 tot 12-jaar betrokken is.
§2. Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en
de uitbouw van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten in de gemeente. Het lokaal
bestuur vraagt verplicht schriftelijk advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang bij de opmaak
van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en buitenschoolse activiteiten in de
strategische meerjarenplanning. Het lokaal bestuur kan advies vragen over beleidskeuzes die
onrechtstreeks verband houden met kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook
op eigen initiatief een advies formuleren.
§3. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan advies geven aan lokale actoren en gebruikers van
kinderopvang en buitenschoolse activiteiten.
§4. Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft vorm aan het Lokaal Loket Kinderopvang.
§5. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan geen kinderopvang of buitenschoolse activiteiten
organiseren.
Artikel 4. Samenstelling
§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit maximaal 12 stemgerechtigde leden:
7 vertegenwoordigers van lokale actoren + 7 plaatsvervangers
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1 vertegenwoordiger van groepsopvang met inkomenstarief + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van groepsopvang met vrij tarief + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van gezinsopvang + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van de scholen die opvang aanbieden + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van jeugdwerkinitiatieven + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van sportinitiatieven + 1 plaatsvervanger
1 vertegenwoordiger van andere vrijetijdsinitiatieven + 1 plaatsvervanger

5 vertegenwoordigers van gebruikers + 5 plaatsvervangers
 2 vertegenwoordigers van ouders + 2 plaatsvervangers
 1 vertegenwoordiger van ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte + 1
plaatsvervanger
 1 vertegenwoordiger van grootouders + 1 plaatsvervanger
 1 vertegenwoordiger van kwetsbare doelgroepen + 1 plaatsvervanger
§2. Er wordt gestreefd dat max. 2/3 van de aangeduide leden van hetzelfde geslacht is.
§3. De bevoegde schepen van Sociale Zaken en het afdelingshoofd Burger en Welzijn maken
deel uit van het Lokaal Overleg Kinderopvang zonder stemrecht.
§4. De coördinator van Het Huis van Het Kind maakt deel uit van het Lokaal Overleg
Kinderopvang zonder stemrecht als secretaris. Dit betekent dat de coördinator volgende taken
op zich neemt:
- het bijhouden en verzamelen van de e-mails en briefwisseling gericht aan het Lokaal
Overleg Kinderopvang
- het bezorgen van alle e-mails en briefwisseling aan de voorzitter van het Lokaal
Overleg Kinderopvang
- het doorsturen van de uitnodiging en de agenda, opgemaakt in samenspraak met de
voorzitter, de bevoegde schepen van Sociale Zaken en het afdelingshoofd Burger en
Welzijn, naar alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
- het opmaken en verspreiden van het verslag van de vergadering.
§5. De intersectoraal medewerker en de relatiebeheerder van Kind en Gezin worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Artikel 5. Oprichting
§1. Voor de hersamenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang doet het lokaal bestuur
een oproep en dienen kandidaten een kandidatuur in voor deelname. Dit gebeurt schriftelijk
of per e-mail en gericht aan het gemeentebestuur Lebbeke (ter attentie van het college van
burgemeester
en
schepenen,
Flor
Hofmanslaan
1,
9280
Lebbeke,
gemeentebestuur@lebbeke.be).
§2. De kandidaturen voor de hersamenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden
door het college van burgemeester en schepenen onderzocht op de relevantie voor het lokaal
bestuur. Het college van burgemeester en schepenen duidt voor alle lokale actoren en voor
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alle gebruikers zoals bepaald in art. 4 § 1. een effectief lid en een plaatsvervanger aan. Als een
kandidatuur niet wordt aanvaard, stelt het college van burgemeester en schepenen de
kandidaten in kennis via een gemotiveerde beslissing.
§3. Ook na de installatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen nog kandidaturen
ingediend worden. Dit gebeurt schriftelijk of per e-mail en gericht aan het gemeentebestuur
Lebbeke (ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1,
9280 Lebbeke, gemeentebestuur@lebbeke.be).
§4. Alle kandidaten dienen te voldoen aan volgend profiel:
- lokale actoren of gebruikers van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten
vertegenwoordigen of deskundig zijn in de materie van het lokaal overleg
kinderopvang
- wonen in Lebbeke
- leden met stemrecht mogen geen politieke mandaat bekleden of voorgedragen
worden vanuit een politieke fractie
- bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang
- bereid zijn tot engagement binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang zoals
weergegeven in de doelstelling en de opdrachten van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
In deze kandidaatstelling tonen de kandidaten aan dat zij voldoen aan het opgegeven profiel.
Zij lichten eveneens hun deskundigheid en hun motivatie toe.
Artikel 6. Einde van het mandaat
§1. Het Lokaal Overleg
gemeenteraadsbeslissing.

Kinderopvang

wordt

opgeheven

bij

een

gewone

§2. Bij het einde van iedere legislatuur wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang van rechtswege
ontbonden en dient het opnieuw te worden samengesteld.
§3. Aan het mandaat van de leden komt vroegtijdig een einde bij:
- het niet langer vertegenwoordigen van de lokale actoren of gebruikers waardoor het
lid werd afgevaardigd. Het Lokaal Overleg Kinderopvang dient hiervan schriftelijk op
de hoogte gesteld te worden
- het intrekken van de opdracht van de vertegenwoordiger door de betreffende actor of
gebruikersgroep waarvoor het lid is afgevaardigd. Ook dit dient schriftelijk
meegedeeld te worden aan het Lokaal Overleg Kinderopvang
- niet meer voldoen aan de vooropgestelde criteria of de plichten van de
stemgerechtigde leden zoals vermeld in artikel 5 §4.
- drie achtereenvolgende niet voorafgaande schriftelijk aangekondigde afwezigheden
op de vergadering van de adviesraad. Afwezigheid dient uitdrukkelijk doorgegeven te
worden aan de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang
- het aanvaarden van een politiek mandaat
- overlijden of rechtsonbekwaamheid.
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§4. Wanneer een einde komt aan het mandaat van een vertegenwoordiger kan de aangeduide
plaatsvervanger het mandaat overnemen. Indien er geen plaatsvervanger werd aangeduid,
doet het lokaal bestuur een nieuwe oproep, onderzoekt de nieuwe kandidaturen op relevantie
en duidt een nieuw effectief lid en een eventuele plaatsvervanger aan.
Artikel 7. Voorzitterschap en secretariaat
§1. Het Lokaal Overleg kiest onder de stemgerechtigde leden een voorzitter.
§2. Het secretariaat van het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt verzorgd door de coördinator
van het Huis van het Kind. Het secretariaat verstuurt per e-mail, ten laatste 7 dagen voor de
zitting, een uitnodiging met de agendapunten naar de leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Het secretariaat verstuurt per e-mail, ten laatste 30 dagen na de zitting, het verslag van de
vergadering naar de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het goedgekeurde verslag
wordt ter beschikking gesteld voor het publiek via de gemeentelijke website.
Artikel 8. Werking
§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minimum 3 keer per jaar. Bijkomend kunnen
binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang ad hoc-werkgroepen fungeren. Dit geeft de leden de
mogelijkheid om zich te engageren voor thema’s die nauw aansluiten bij hun expertise.
§2. Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt samengeroepen door de voorzitter en de
secretaris, of op vraag van de bevoegde schepen voor Sociale Zaken of het afdelingshoofd
Burger en Welzijn of van minstens de helft van de leden zoals bedoeld in artikel 4.
§3. De agenda van de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter, de secretaris, de
schepen van Sociale Zaken en het afdelingshoofd Burger en Welzijn.
§4. Elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang kan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering,
schriftelijk agendapunten voor de dagorde bezorgen aan het secretariaat van het Lokaal
Overleg Kinderopvang. Dringende agendapunten kunnen worden behandeld indien de
meerderheid van de aanwezige leden de hoogdringendheid aanvaardt.
§5. De voorzitter zal bij elk advies streven naar een consensus onder de aanwezige leden.
Indien geen consensus mogelijk is, wordt een advies of voorstel van het Lokaal Overleg
Kinderopvang gestemd. Een advies vereist het akkoord van een meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden. Bij een staking der stemmen geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.
Het verslag acteert ook de inhoud van het belangrijkste minderheidsstandpunt.
§6. De voorzitter kan, ingeval een advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang niet wordt
gevolgd, de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen verzoeken om
de andersluidende beslissing te motiveren. De voorzitter kan voor beleidsaspecten waarin de

Gemeenteraad 25 november 2020

14
gemeente een louter adviserende bevoegdheid heeft, de gemeenteraad en/of het college van
burgemeester en schepenen verzoeken het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang mee
te sturen naar de overheid die de beslissing neemt.
§7. Het is het Lokaal Overleg Kinderopvang toegelaten het advies in te winnen van
deskundigen die geen lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang en deze deskundigen te
laten deelnemen aan de bespreking van een agendapunt. Het is het Lokaal Overleg
Kinderopvang ook toegelaten belanghebbenden te horen. Deze deskundigen of
belanghebbenden kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging die voorafgaat aan het
zoeken naar een consensus of een stemming.
Artikel 9. Werkingsmiddelen en ondersteuning
§1. De gemeente stimuleert de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang door voldoende
financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. Het gaat ten minste om het ter
beschikking stellen van een lokaal, een medewerker van het lokaal bestuur voor de taak van
secretaris en werkingsmiddelen. De verantwoording van de ondersteuning valt onder de
verantwoordelijkheid van de voorzitter.
§2. De financiële middelen kunnen niet aangewend worden als bezoldiging voor de leden van
het Lokaal Overleg Kinderopvang.
§3. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke
ongevallen te dekken, zal het lokaal bestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor
de leden en de medewerkers van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Artikel II - Deze statuten treden in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad.
Artikel III - De beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2010 houdende de
goedkeuring van de statuten van het Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang, wordt
opgeheven.
Artikel IV - Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel V - Afschrift van dit besluit wordt voor overgemaakt aan San Cooreman,
afdelingshoofd burger en welzijn en aan Sarah De Borle, coördinator Huis van het Kind.

8.

Ontmoetingscentrum Wieze - Renovatie sanitaire ruimte.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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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 42§1, 1°a;
de goed te keuren uitgave bereikt de drempel van 139.000 euro exclusief btw 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, inzonderheid artikel 90,1°;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2020
betreffende de principiële goedkeuring van de opdracht “Ontmoetingscentrum Wieze Renovatie sanitaire ruimte” tegen een indicatief geraamd bedrag van € 74.700,00 incl. btw;
Overwegende dat voor deze opdracht ‘Ontmoetingscentrum Wieze, Renovatie sanitaire
ruimte’ een bestek werd opgesteld door de technische dienst;
Gelet op de hiernavermelde toelichting bij dit dossier:
‘In het Ontmoetingscentrum van Wieze werden de afgelopen jaren reeds enkele renovaties
uitgevoerd. De verwarmingsketel werd vervangen en de elektrische installatie werd
vernieuwd. Het bestaand buitenschrijnwerk werd vervangen door aluminium schrijnwerk met
hoge-rendementsbeglazing. In 2015 gebeurde een grondige renovatie van het interieur.
De sanitaire ruimte wordt in dit dossier aangepakt, waarbij alles tot op de ruwbouw wordt
verwijderd. De ruimte wordt heringedeeld zodat er een toilet voor mindervaliden kan komen.
De aan- en afvoerleidingen worden integraal vernieuwd, er komen nieuwe sanitaire toestellen
en bijbehoren. Het pleisterwerk, de vloeren, wandtegels en deuren worden eveneens
vernieuwd. De indeling gebeurt door middel van lichte sanitaire wanden, eveneens komt er
een verlaagd plafond zodat de technieken kunnen ingewerkt worden. Er wordt een
regenwaterput voorzien in de voortuin nabij het sanitair lokaal. Hierdoor kunnen de toiletten,
urinoirs en dienstkraan werken op regenwater. ‘;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.700,00 euro inclusief
21% btw of 61.735,54 euro exclusief btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
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Overwegende dat de financieel directeur op 12 november 2020 het visum gaf voor deze
opdracht;
Overwegende dat het renoveren van de sanitaire ruimte in het Ontmoetingscentrum Wieze is
opgenomen in de meerjarenplanning bij actie 128 Optimaliseren van infrastructuur voor
verenigingen en dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is onder Algemene Rekening (AR)
2210000 - beleidsitem (BI) 005000;
Gelet op de bespreking van dit dossier door de gemeenteraadscommissie op 23 november
2020;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de indicatieve raming voor de
opdracht ‘Ontmoetingscentrum Wieze - Renovatie sanitaire ruimte’ opgesteld door de
technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
indicatieve raming wordt geraamd op 74.700,00 euro inclusief 21% btw of 61.735,54 euro
exclusief btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

bij

wijze

van

Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder Algemene
Rekening (AR) 2210000 - beleidsitem (BI) 005000.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
Artikel 5:
Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
technische dienst en financiële dienst.

9.

Trage wegenplannen Denderbelle en Lebbeke centrum. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen sinds 2008 werk maakt van een
Oost-Vlaams tragewegenbeleid;
Overwegende dat Oost-Vlaamse steden en gemeenten, in samenwerking met de provincie
en een ondersteunende partner (vzw Trage Wegen of Regionaal Landschap Schelde-Durme),
kunnen overgaan tot de opmaak van een trage wegenplan;
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Overwegende dat de gemeente op dit aanbod is ingegaan en een samenwerking is
aangegaan met de vzw Trage Wegen om voor elke parochie een trage wegenplan op te
maken;
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 11 juni 2015
van de adviesnota en de wenselijkheidskaart opgemaakt door de vzw Trage Wegen van
Denderbelle;
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2020
van het actieplan van de trage wegen van Denderbelle;
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 15 juni 2017
van de adviesnota en de wenselijkheidskaart opgemaakt door de vzw Trage Wegen van
Lebbeke centrum;
Gelet op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 6 juli 2020 van
het actieplan van de trage wegen van Lebbeke centrum;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad op 27 november 2019 van de trage
wegenplannen van de parochies Heilig Kruis, Wieze en Heizijde;
Overwegende dat met een goedgekeurd trage wegenplan de gemeente subsidies kan
aanvragen bij de provincie Oost-Vlaanderen voor de inrichting van trage wegen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 23.11.2020;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt de trage wegenplannen goed van Denderbelle en
Lebbeke centrum.
Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de omgevingsambtenaar
milieu Nathalie Willems, aan de landmeter Stefan Ravijts, aan het Regionaal Landschap
Schelde-Durme, aan de vzw Trage Wegen en aan de provincie Oost-Vlaanderen.

10.

Verkoop van een perceeltje grond aan de Hof-ter-Hertstraat, kadastraal gekend als
1ste afdeling, sectie B, nummer 157K. Principebeslissing.
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De gemeenteraad
Gelet op het schrijven van de Danny en Mieke Buelens – Vergauwen van 21 oktober 2019
waarin zij vragen of ze het perceeltje gelegen naast de Hof-ter-Hertstraat 5, kadastraal
gekend als Lebbeke, 1ste afdeling, sectie B, nummer 157, kunnen aankopen;
Overwegende dat zij het perceeltje altijd al hebben onderhouden;
Overwegende dat het perceeltje een restant is van de oude verkaveling omtrent de
Lindelaan en dat het geen onmiddellijk nut heeft voor de gemeente;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester van schepenen van 11 maart 2020
om de procedure voor de verkoop op te starten;
Gelet op het schattingsverslag van Landmeetbureau FStopo, Rossevaalstraat 70a te Lebbeke,
dat de waarde schat op 5.610,00 euro;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 23 november 2020;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Principiële goedkeuring wordt verleend aan de verkoop van het perceeltje grond
kadastraal gekend als Lebbeke, 1ste afdeling, sectie B, nummer 157K, aan de geschatte
waarde van 5.610,00 euro.
Artikel 2 - Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 3 - Notaris De Herdt wordt aangesteld voor het verlijden van de akte.
Artikel 4 - Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan notaris
Caroline De Herdt, landmeter Stefan Ravijts en financieel directeur Jeroen Bosman.

11.

Omgevingsaanvraag met referentienummer OMV_2020112051 (O/2020/214) voor
het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Nieuwstraat (deel), Hoogstraat,
Kapellenstraat (deel), Kloosterstraat (enkel kruispunt), Mottekensstraat (deel),
Bleekstraat (deel), Bermenstraat (deel), Meerskant (enkel kruispunt), door het
gemeentebestuur Lebbeke, te Lebbeke, Hoogstraat en deel Kapellenstraat.
Goedkeuring van het wegtracé.
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Goedkeuring van het uitvoeringsdossier van de wegenis.
De gemeenteraad
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009
van de Vlaamse regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke
ordening en haar wijzigingen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid het
artikel 31;
Overwegende dat het artikel 31 van het decreet de omgevingsvergunning stelt dat de
gemeenteraad een besluit dient te nemen over de aanleg van de wegen alvorens de bevoegde
overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Gelet op de omgevingsaanvraag voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken
Nieuwstraat (deel), Hoogstraat, Kapellenstraat (deel), Kloosterstraat (enkel kruispunt),
Mottekensstraat (deel), Bleekstraat (deel), Bermenstraat (deel), Meerskant (enkel kruispunt)
op naam van het gemeentebestuur Lebbeke ontvangen op 27/08/2020, gelegen te Lebbeke;
Overwegende dat voor de voornoemde aanvraag d.d. 03/09/2020 het ontvangstbewijs werd
afgeleverd;
Gelet op het feit dat het dossier voorafgaand werd besproken op zowel de gemeentelijke
begeleidingscommissie als de provinciale begeleidingscommissie;
Gelet op het feit dat het dossier werd goedgekeurd door de Vlaamse Milieu Maatschappij en
de provincie voor het toekennen van subsidies;
Gelet op het feit dat het dossier reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad op
20.06.2020: “Wegen- en rioleringswerken ‘Hoogstraat en deel Kapellenstraat (vanaf de
Hoogstraat tot Kapellenstraat nr. 72)’. Goedkeuring van het bestek, van de wijze van gunnen,
van het grondmechanisch onderzoek, van de plannen en van de indicatieve raming ten
bedrage van 3.632.365,92 euro (btw verlegd), waarvan 1.086.920,81 euro ten laste van het
gemeentebestuur en 2.545.445,11 euro ten laste van TMVW-AquaRio, en aanvraag subsidie
voor de fietspaden bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.”;
Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van
11.09.2020 tot en met 10.10.2020;
Gelet op het proces-verbaal d.d. 10.10.2020 waaruit blijkt dat er vijf bezwaarschriften werden
ingediend;
Gelet op het feit dat het advies van de Provincie Oost-Vlaanderen (dienst waterbeleid) niet
werd ontvangen;

Gemeenteraad 25 november 2020

20
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het departement Duurzame
Landbouwontwikkeling ontvangen d.d. 09/11/2020 met referentienummer 2020_004688_v1
INFR;
Gelet op het feit dat het advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij niet vereist is;
Gelet op het gunstig advies van Proximus d.d. 10.09.2020 zonder referentienummer niet
vereist is;
Gelet op het feit dat het advies van Telenet niet werd ontvangen;
Gelet op het feit dat het advies van Fluvius niet werd ontvangen;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Polder van de Beneden-Dender ontvangen
d.d. 29.09.2020 met referentienummer 2020112051;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Farys ontvangen d.d. 08.10.2020 met
referentienummer 4200469;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke landmeter ontvangen d.d. 07.09.2020
zonder referentienummer;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke technische dienst ontvangen d.d. 03.09.2020
zonder referentienummer;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke milieudienst ontvangen
d.d. 10.09.2020 zonder referentienummer;
Overwegende dat bovenvermelde adviezen worden bijgetreden;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
van 23.11.2020;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - Het wegtracé en het uitvoeringsdossier van de wegenis en rioleringswerken voor
de omgevingsaanvraag te Nieuwstraat (deel), Hoogstraat, Kapellenstraat (deel),
Kloosterstraat (enkel kruispunt), Mottekensstraat (deel), Bleekstraat (deel), Bermenstraat
(deel), Meerskant (enkel kruispunt) met referentienummer OMV_2020112051 (O/2020/214)
op naam van Gemeentebestuur Lebbeke, zoals voorgesteld op het wegenisplan en het
wegendossier wordt goedgekeurd.
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Artikel 2- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering
van dit besluit.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Omgeving, departement van de
Vlaamse overheid, VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 90 te
9000 Gent, gemeentelijke financiële dienst, aan, gemeentelijke technische dienst, aan
gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, aan Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, en aan het
studiebureau SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde.

Vragen gemeenteraadsleden
De burgemeester licht de nota van de Vlaamse Regering toe betreffende de regiovorming.
Vragen worden gesteld door de raadsleden Freya Saeys, Ronny Heuvinck, Gunther
Buggenhout, Nele Bosman en Gunther Van Haut.
De zitting wordt gesloten om 21.18 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir

Peter Huyck
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