Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 23 april 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, Vanessa Deconninck,
schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap

3.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR 2018 ( KOHIERARTIKEL 000058)
Behandeling van een bezwaarschrift tegen de aanslag in het belastingkohier voor tweede verblijven voor
het jaar 2018 ( kohierartikel 000058)
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.

,

Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 625,00, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
belasting op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 en 2019 vrijgesteld worden van de

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:
•

De eiser

•

De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent. Het

beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van
deze beslissing.
4.

AKTENAME - GAS - RAPPORTERING WERKING 2018
Aktename - GAS - Rapportering werking 2018
BESLUIT
Enig artikel
Het college neemt akte van deze rapportering.

5.

ONINBAARSTELLING KOHIERARTIKEL 00022 VAN HET AANSLAGJAAR 2018 BETREFFENDE
CONTAINERPARK BEZOEKEN
Oninbaarstelling kohierartikel 00022 van het aanslagjaar 2018 betreffende containerpark bezoeken
BESLUIT
Artikel 1
Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 00022 van het dienstjaar 2018 voor een bedrag van
7,50 euro wordt oninbaar verklaard.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal aan de financieel directeur worden overhandigd.

6.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
Goedkeuring aanrekeningen

7.

VERKOOP OUD MEUBILAIR EN ANDERE MATERIALEN AAN PERSONEELSLEDEN.
Gezien de nakende verhuis van Businarias en een deel van de kunstacademie, moeten we heel bewust
omgaan met alle beschikbare ruimte. Er werd een grote schoonmaak gehouden in het administratief
centrum en in het OCMW-gebouw en wat niet meer gebruikt kan worden, moet weg. Medewerkers
konden bieden op zaken die ze privé kunnen gebruiken.
BESLUIT
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de biedingen.
Indien voor een stuk meerdere keren een bod werd gedaan, wordt het hoogste bod aanvaard.
Artikel 2
Aan de medewerkers wordt gevraagd de stukken zo spoedig mogelijk te komen afhalen.

8.

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen: samenstelling raad van bestuur
BESLUIT

Artikel 1
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger wordt geagendeerd op de gemeenteraad
van 30 april 2019.
Artikel 4
De voordracht van een kandidaat voor de raad van bestuur wordt in beraad genomen.
9.

KENNISNAME NOTULEN RAAD VAN BESTUUR SOLVA DD 2 APRIL 2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van
Solva dd. 2 april 2019.

10.

KENNISNAME WIJZIGING VAN DE TIJDSBESTEDING VAN DE PREVENTIEADVISEURS VAN DE
GEMEENTELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK VAN SOLVA.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Solva met betrekking
tot de wijziging van de tijdsbesteding van de preventieadviseurs van de gemeentelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk van Solva.
Het college neemt hiervan kennis.

11.

VVSG TREFDAG ZOEK NIEUWE LOCATIE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oproep van VVSG met betrekking tot
hun oproep voor een locatie voor de vernieuwde VVSG Trefdag.
Maarkedal kan niet voldoen aan de vraag naar voldoende geschikte locaties, waardoor het college van
burgemeester en schepenen beslist geen kandidaat-dossier in te dienen.

12.

SCHORSING ANNUÏTEITEN RIOFIN
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Farys met betrekking
tot de schorsing van de annuïteiten van RioFin.

13.

KENNISNAME ARREST IN DE VORDERING TOT VERNIETIGING DOOR DE RAAD VOOR
VERGUNNINGSBETWISTING
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest in de vordering tot
vernietiging door de raad voor vergunningsbetwisting

14.

AANSTELLING VAN EEN BIBLIOTHEEKASSISTENT
Een medewerker van de bibliotheek diende een aanvraag tot onbetaald verlof in tot eind 2019.
Zodoende wordt voorgesteld een andere medewerker een contractuitbreiding aan te bieden om
betrokkene te vervangen.
BESLUIT
Artikel 1
Veerle Deweerdt, wonende te
wordt aangesteld als
bibliotheekassistent met een vervangingscontract van bepaalde duur van 1 mei tot met
31 augustus 2019. De uren worden vastgesteld op 11,5 uren per week.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.

15.

VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN SCHORISSE
Goedkeuren van een grafconcessie op het kerkhof van Schorisse voor 2 personen.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Schorisse wordt een grafconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan aan
teneinde te dienen als
begraafplaats voor
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 750 euro te worden betaald als vergoeding voor deze concessie.
Artikel 3
Deze concessie kan verlengd worden voor een nieuwe termijn van 30 jaar, door iedere belanghebbende
binnen de twee jaar na het verstrijken van het dertigste jaar van het dertigste jaar van de concessie.
Hiervoor richt de belanghebbende een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 4
De verkrijger dient zich te gedragen naar al de schikkingen van het politiereglement op de
begraafplaatsen en naar de wetten, verordeningen en alle tegenwoordige en toekomstige
politiemaatregelen, die er verband mee houden.
Artikel 5
Het reglement van huishoudelijke dienst betreffende de begraafplaatsen is integraal van toepassing.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met een afschrift van beide
reglementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5.

16.

VERLENGEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
verlengen van een grafconcessie op het kerkhof van Nukerke na overlijden van een persoon die reeds
een grafconcessie lopende heeft.
BESLUIT
Artikel 1
De grafconcessie op het kerkhof van de parochie Nukerke voor de begraafplaats van
wordt verlengd tot 23 april 2049.
Artikel 2
De prijs van deze verlenging wordt als volgt vastgesteld: 750 euro x 4/30st = 100 euro.
Artikel 3
Het eventueel aanwezige grafmonument moet in zeer goede staat onderhouden en/of teruggebracht
worden.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal aan de concessiehouder worden afgeleverd.

17.

KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE SENIORENADVIESRAAD VAN 1 APRIL 2019
De seniorenadviesraad maakt het verslag van de vergadering van maandag 1 april 2019 over ter
kennisgeving.
BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het verslag van de seniorenraad van 1 april 2019.
18.

VRAAG NAAR FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN HET FEESTCOMTITÉ 'WIJ HEEREN VAN SCHOORISSE'
VOOR HET VERNIEUWEN VAN 7 BORDEN MET GEDICHTEN VAN OMER WATTEZ.
Vraag naar financiële tussenkomst voor het vernieuwen van 7 borden met gedichten van Omer Wattez.
BESLUIT
Enig artikel
Het feestcomité “Wij Heeren Van Schoorisse” een ontwerp van de nieuwe borden te laten overmaken.

19.

GOEDKEUREN NAAM EN TICKETPRIJZEN VOOR HET MUZIEKEVENEMENT OP 8 JUNI
De naam en ticketprijzen voor het muziekevenement op 8 juni worden goedgekeurd.
BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde ticketprijzen worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het muziekevenement op 8 juni krijgt de naam COL – concerten op locatie.

20.

KENNISNAME HERSTELLING OV TE ETIKHOVE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Fluvius. Fluvius
herstelde een armatuur door een LED toestel te Etikhove.

21.

AANVRAAG JAARVERGUNNING WERKEN IN ONDERAANNEMING VOOR NUTSMAATSCHAPPIJ.
Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te verlenen aan de jaarvergunning voor
werken in onderaanneming van een nutsmaatschappij op grondgebied Maarkedal.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist om goedkeuring te verlenen aan de jaarvergunning aan de firma Verstraete-Verhulst
om werken uit te voeren in onderaanneming van Fluvius.

22.

GOEDKEURING MOLENCONTEST DOOR ZENDAMATEURS OP ZONDAG 12 MEI 2019.
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het schrijven van radioamateur
voor het betreden van de molensite voor de molencontest op zondag 12 mei 2019.

23.

FIETSPADENPROJECT N457 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT
Het college verleent goedkeuring aan het Proces verbaal van vorderingsstaat 11 voor de werken aan
fietspadenproject N457.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 11 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te
2627 Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van 250.225,92 euro exclusief
btw of 302.773,36 inclusief 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 1.402.227,91 euro
exclusief btw of 1.696.695,80 euro inclusief 21% btw.

Artikel 2
De
betaling
zal
gebeuren
00/2240007/BESTUUR/CBS/IE-10.

met

het

krediet

ingeschreven

in

ACT-12/1/1/0200-

Het bedrag van 302.773,36 euro inclusief 21% btw, wordt als volgt opgesplitst:
Module 13: 282.083,02 euro inclusief btw.
100% gemeente Maarkedal: 20.690,35 euro inclusief btw.
Artikel 3
De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
24.

GOEDKEURING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN INGEBRUIKNAME VAN HET WEGGEDEELTE VAN FASE
1 VAN DE N457
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het proces-verbaal van
ingebruikname van de eerste fase van het nieuwe weggedeelte van fase 1 van de N457 goed te keuren.

25.

KENNISNAME INDIENEN BEHEERSPLAN BOSSENAARMOLEN
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de indiening van het beheersplan voor
de Bossenaarmolen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

26.

GOEDKEURING - PROCES VERBAAL VOORLOPIGE OPLEVERING - VOETPAD NEDERHOLBEEKSTRAAT
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het proces-verbaal van voorlopige
oplevering voor de aanleg van een ontbrekend gedeelte voetpad langsheen de Nederholbeekstraat
goed te keuren.

27.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT FIAT ABARTH DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 2
JUNI 2019 IPV ZONDAG 26 JUNI 2019.
Fiat Abarth wenst de datum te wijzigen van hun rondrit naar zondag 2 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Fiat Abarth,
voor het inrichten van de Fiat Abarth
rondrit voor auto’s, op zondag 2 juni 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

28.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT RUITEROMMEGANG SINT DONATUS DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 14 JULI 2019.
Sint Donatus Gilde wensen de Ruiterommegang Sint Donatus in te richten op zondag 14 juli 2019. Er is
op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Sint Donatus Gilde,
, voor het inrichten van de
Ruiterommegang Sint Donatus, op zondag 14 juli 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.

De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
29.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN VTT VALERIUS DE SAEDELEER DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 28 DECEMBER 2019.
FV Willen is Kunnen wenst de VTT Valerius de Saedeleer in te richten op zaterdag 28 december 2019. Er
worden zo een 400 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan FC Willen is Kunnen,
voor het inrichten van de
Valerius de Saedeleer VTT voor mountainbikers op zaterdag 28 december 2019, en het bewegwijzeren
van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

30.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN FIETSRALLY MOEN VLOESBERG MOEN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2019.
WTC Moen wenst de fietsrally Moen Vloesberg Moen in te richten op zaterdag en zondag 25 en 26 mei
2019. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Moen,
voor het inrichten de fietsrally Moen
Vloesberg Moen, op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

31.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE DOORTOCHT VAN
DE WIELERTOCHT 'PUTTERS OOSTKAMP CLASSIC'
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de wielertocht 'Putters Oostkamp
Classic' om een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de wielertocht ‘Putters Oostkamp Classic’, georganiseerd door WTC De Putters, zijn
de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 2 juni 2019 van 8 tot 15 uur

• wordt de parking naast de kerk van Schorisse volledig verkeersvrij gemaakt. Deze maatregel
wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
32.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE WERKEN AAN DE N457
(FIETSPADENPROJECT)
Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de werken aan de N457 (fietspadenproject)
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de werken aan de N457 (fietspadenproject), zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht tot eind 2019:
•

•

•

•

Verbod op doorgaand verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer en bussen van De Lijn, vanaf het
kruispunt met de N60 tot aan het kruispunt met de Etikhovestraat, in beide richtingen waarbij
het verkeer wordt omgeleid in beide richtingen:
o Via N8 – Stene – Zottegemstraat
o Via N60 – Mariaborrestraat – Steenbeekdries – Stationsberg (-3,5T)
o Via N60 – Pontstraat – Steenbeekdries –Stationsberg (+3,5T)
Verbod op doorgaand verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer
o Wijmierstraat, vanaf het kruispunt met Maarkeweg tot aan het kruispunt met
Rattepoelstraat
o Eikenberg, vanaf het kruispunt met de Kokerelle tot aan het kruispunt met de
Maarkeweg
o Langekouter, vanaf het kruispunt met de Aatse Heerweg, vervolgens Ellestraat, tot het
kruispunt met de Maarkeweg
Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op volgende gemeentewegen:
o Ladeuze: vanaf het kruispunt met Hekkebrugstraat in de richting van Ommelozen Boom
o Krommestraat: in de richting van Maalzaakstraat
o Spoorwegdreef: in de richting van Berkenstraat
o Ruilverkavelingsbaantje dat uitkomt op N60: in de richting van Maalzaakstraat
o Bossenaarstraat: vanaf het kruispunt met Ellestraat/Aatse Heerweg tot aan en in de
richting van het kruispunt met de Onderbossenaarstraat, de eerste 200m zal wel
toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer!
Verbod op doorgaand verkeer, uitgezonderd de landbouwvoertuigen die hun akkers in deze
straat moeten bewerken

•

o Ruilverkavelingsbaantje tussen Maalzaakstraat en N457
Tijdelijke snelheidsbeperking 50km/u:
o Krommestraat
o Spoorwegdreef
o Groenstraat
o Eikenberg
o Mariaborrestraat
o Kokerellestraat

De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Maarkedal of door Besix infra.
Artikel 2
Op de in artikel 1 aangeduide wegen zullen de gepaste signalisatietekens aangebracht worden om de
getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken.
Artikel 3
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 286 van het Decreet Lokaal bestuur.
Artikel 4
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 5
Deze verordening vervangt alle voorgaande tijdelijke politiereglementen, opgemaakt in het kader van de
werken aan de N457.
Artikel 6
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
33.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGERS PLANBEGELEIDINGSGROEP VOOR HET
LANDINRICHTINGSPROJECT WATER-LAND-SCHAP WAARVAN DE MAARKEBEEK EEN LOKAAL
DEELPROJECT IS.
Aanstellen vertegenwoordigers planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject Water-Landschap waarvan de Maarkebeek een lokaal deelproject is.
BESLUIT
Artikel 1
Akkoord te gaan met de aanstelling van Diederik Malfroid als effectief lid en Liesbet Rosseel als
plaatsvervangend lid.
Artikel 2
Ons akkoord met aanstelling van voormelde personen mee te delen aan de VLM

34.

AANPASSING ONTWERP "PARKGEBIED TER GAUWEN"
Aanpassing ontwerp "parkgebied Ter Gauwen"
BESLUIT

Artikel 1
Het aangepaste ontwerp en de voorziene besparingen worden goedgekeurd.
Artikel 2
Deze beslissing wordt meegedeeld aan SOLVA en de dienst patrimonium.
35.

PRIJSOPBOUW INRICHTINGSPLAN PLEIN EN WOONSTRAAT STATIONSBERG ETIKHOVE
Prijsopbouw inrichtingsplan plein en woonstraat Stationsberg Etikhove
BESLUIT
Artikel 1
De meerprijs van 5.888 euro, exclusief btw, voor het aanpassen van het ontwerpplan voor het
Stationsplein van Etikhove wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan studiebureau Arcadis.

36.

UITGEVOERDE EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN
Uitgevoerde erosiebestrijdingswerken
BESLUIT
Enig artikel
Het college neemt kennis van de stand van zaken rond de kleinschalige erosiebestrijdingswerken.

37.

SCHRIJVEN AWV IVM VERKIEZINGSPUBLICITEIT LANGS DE GEWESTWEGEN.
Schrijven AWV ivm verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen.

38.

KLACHT WEGENS SCHADE AAN PERCEEL TAAIENBERG TIJDENS RONDE VAN VLAANDEREN 2019.
Klacht wegens schade aan perceel Taaienberg tijdens de Ronde van Vlaanderen 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt beslist om deze klacht over te maken aan Flanders Classics, de organisator van de Ronde van
Vlaanderen, met het verzoek om over te gaan tot de schadeloosstelling en om de nodige maatregelen te
treffen om bij toekomstige doortochten schade aan teelten te voorkomen.
Artikel 2
Aan
wordt de beslissing in artikel 1 meegedeeld. Tevens
wordt hen aangeraden om in afwachting het schadegeval over te maken aan hun
verzekeringsmaatschappij.

39.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning
Gemeentelijk dossiernummer: O/140/2018
Omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2018154806
BESLUIT

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verbouwen en uitbreiden van een bestaande
woning en een inrichten van een complementaire nevenfunctie, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen, …) en dit in samenspraak met het
gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) via septische put (min. 3000
l tot 5 IE + 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in
collectief te optimaliseren buitengebied);

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 10.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 8.379 l en een infiltratieoppervlakte
van min. 13,43 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper dan 80 cm onder het
niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een omgekeerde werking te
vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min. 4 m afstand der gebouwen
(om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).

•

De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan te
leggen;

•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;

•

Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een afzonderlijke
aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd worden nadat gebleken
is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;

•

De aansluitingen tegen de aanpalende gebouwen links waterdicht af te werken volgens de regels
der kunst;

•

Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;

•

Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te vullen
met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een hiervoor
vergunde inrichting. Asbesthoudende materialen (b.v. golfplaten/ schaliën) dienen afzonderlijk en
volgens de regels der kunst verwijderd te worden;

•

De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen.

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel

5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
40.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning
Gemeentelijk dossiernummer: O/23/2019
Omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2019027041
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verbouwen van een woning, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen, …) en dit in samenspraak met het
gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) via septische put (min. 3000
l tot 5 IE + 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in
collectief te optimaliseren buitengebied);

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 1600 l en een infiltratieoppervlakte
van min. 2,56 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper dan 80 cm onder het
niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een omgekeerde werking te
vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min. 4 m afstand der gebouwen
(om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).

•

De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan te
leggen;

•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;

•

Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een afzonderlijke
aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd worden nadat gebleken
is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;

•

Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een hiervoor
vergunde inrichting. Asbesthoudende materialen (b.v. golfplaten/ schaliën) dienen afzonderlijk en
volgens de regels der kunst verwijderd te worden;

•

De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen.

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
41.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning
Gemeentelijk dossiernummer: O/2019/25
Omgevingsnummer: OMV_2019029085
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het slopen en bouwen van een nieuwe veranda en
het oprichten van een pergola, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De afvoer van regen- en afvalwater van het dak van de veranda en de pergola uit te voeren
overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem IInormen.

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
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