Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 15 januari 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, 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 woensdag 09 januari
2019 wordt goedgekeurd.

2.

AGENDA GEMEENTERAAD 29 JANUARI 2019
De agenda van de gemeenteraad van 29 januari 2019 wordt vastgesteld zoals in bijlage toegevoegd.

3.

PILOOTPROJECT EUROPEAN DISABILITY CARD
In het verleden liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen en andere
voordelen mis omdat zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier
konden ‘bewijzen’.
Met een European Disability Card kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.
BESLUIT
Enig artikel
Het besluit op de intekening van de European Disability Card wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad en OCMW-raad.

4.

VERVANGING WERKNEMER BIBLIOTHEEK TIJDENS ONBETAALD VERLOF
Vervanging werknemer bibliotheek tijdens onbetaald verlof van 1 maart 2019 tot en met 31 december
2019
BESLUIT
Enig artikel
De vervanging van bibliotheekassistente
, die een aanvraag onbetaald verlof deed voor de
periode van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2019, voor 11,5/38 (C1-C3) goed te keuren.

5.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
Er werd een aanvraag ingediend tot het bekomen van een dertigjarige columbariumconcessie voor een
begraafplaats van twee personen.

BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Nukerke wordt een columbariumconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan aan
, voornoemd teneinde te dienen als
begraafplaats voor
en
.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 375 euro te worden betaald als vergoeding voor deze
columbariumconcessie
Artikel 3
Deze columbariumconcessie 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 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 en
wordt als bijlage aan deze beslissing gevoegd.
Artikel 6
Afschrift van tegenwoordig besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met een afschrift van
beide reglementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5
6.

VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN ETIKHOVE
Een aanvraag werd ingediend tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie met een oppervlakte
van 2.5 m² voor de begraafplaats van twee personen.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Etikhove wordt een grafconcessie met een oppervlakte van 2.5m² voor
een termijn van dertig naeenvolgende jaren toegestaan aan
, voornoemd,
teneinde te dienen als begraafplaats voor
en
.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 750 euro te worden betaald als vergoeding voor deze
grafconcessie.
Artikel 3
Deze grafconcessie 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 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 en
wordt als bijlage aan deze beslissing gevoegd.
Artikel 6
Afschrift van tegenwoordig besluit zal aan de verkrijger worden afgeleverd samen met afschrift van
beide reglementen waarvan sprake onder artikel 4 en 5.
7.

AANVRAAG VOOR GRATIS GEBRUIK VAN HET MARCA VOOR EEN ACTIVITEIT VOOR EEN GOED DOEL
Een aanvraag werd ingediend voor gratis gebruik van het Marca voor een activiteit voor het goede doel
in het najaar van 2019. Het betreft een aanvraag van 3 privépersonen.
BESLUIT
Artikel 1
De aanvraag voor gratis gebruik van het Marca in het najaar van 2019 voor een activiteit (humoravond)
voor het goed doel wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de opbrengst voor 100% naar een goed doel
gaat en mits vermelding van het gemeentelijk logo in de communicatie en het voorleggen van de
bewijsstukken van overschrijving van de opbrengst naar het goede doel.
Artikel 2
Dergelijke toekomstige aanvragen overeenkomstig het reglement aan het college voor te leggen.

8.

AANVRAAG TOT HET AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATS VOOR MINDERVALIDEN
Een mindervalide inwoner die gebruik maakt van een rolstoel diende een aanvraag in om voor zijn
woning een parkeervak voor mindervaliden te voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt beslist om een parkeerplaats voor mindervaliden aan te leggen ter hoogte van de woning
gelegen
, mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart voor mindervaliden.
Artikel 2
Voor deze beslissing een aanvullend politiereglement op te maken.

9.

NOODWEER BENELUX - VOORSTEL TOT OPTIMALISATIE WINTERPLAN
De dienst patrimonium woonde een vergadering bij over de dienst voor optimalisatie van het winterplan
dat door Noodweer Benelux wordt aangeboden. Kort samengevat komt het erop neer dat deze dienst
voor een specifieke gemeente een inschatting zal maken voor de noodzaak tot strooien gedurende de
winterperiode (1 november tot 1 april). Dit gebeurt op een proactieve manier waarbij verschillende
weermodellen en bronnen met elkaar worden vergeleken.
BESLUIT
Artikel 1
Niet in te gaan op het samenwerkingsvoorstel met noodweer Benelux en de huidige werking aan te
houden.
Artikel 2
Een whatsapp-groep op te richten met de diensten openbare werken uit de Vlaamse Ardennen waarin
onderling kan gecommuniceerd worden over de strooiactiviteiten.

10.

UITBREIDING TOEGANG LANDBOUWPERCEEL NEUTENSTRAAT
Een landbouwer vraagt het college van burgemeester en schepenen een verbreding van de toegang
naar twee landbouwpercelen op de Neutenstraat toe te staan. Door grotere machines wordt het steeds
moeilijker het perceel te bereiken via de bestaande toegang.
BESLUIT
Artikel 1
De verbreding van beide toegangen met 2 meter toe te staan.
Artikel 2
Deze werken te laten uitvoeren tegen kostende prijs door de technische uitvoeringsdienst.

11.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE KAHOELEFUIF OP ZATERDAG 2
MAART 2019
Op 28 december 2018 diende Chiro Chifomi Schorisse, een aanvraag in voor het organiseren van een
kahoelfuif op 2 maart 2019. Hierbij wordt een afwijking gevraagd tot maximum 95 dB(A).
BESLUIT
Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 95 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: Chiro Chifomi Schorisse – Jasper Vanderdocnkt
Contactgegevens: Langestraat 12 te 9688 Maarkedal – 0471 464610
Evenement/activiteit + locatie: Kahoelefuif op 02 maart 2019 in de parochiezaal te Etikhove
Tijdstip: zaterdag 03 maart 2019 van 14u00 tot 17u00 voor kinderen van 6 tot 18 jaar
vanaf 21u00 tot 05u00 voor iedereen
Artikel 2
Algemene voorwaarden:
 Toetsen mag aan 95 dB(A) LAeq,15min
 duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
 het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht.
Bijzondere voorwaarden:
 Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit moet deze kenbaar gemaakt worden aan de bewoners van de
omringende woningen met vermelding van de organisator, het soort activiteit en de uren.
 Het sluitingsuur moet strikt nageleefd worden. Hiertoe wordt een half uur voor sluitingstijd de
muziek stiller gezet en wordt het schenken van dranken beëindigd.

12.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE BUURTFEEST TURKYEN OP
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
Op 11 december 2018 diende Vansieleghem Marc, een aanvraag in voor het organiseren van buurtfeest
Turkyen op zondag 25 augustus 2019. Hierbij wordt een afwijking gevraagd tot maximum 85 dB(A).
BESLUIT

Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 85 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: Vansieleghem Marc
Contactgegevens:
Evenement/activiteit + locatie: buurtfeest op het erf van Allaert, Turkije 12 te 9681 Maarkedal
Tijdstip: zondag 25 augustus 2019
Artikel 2
Algemene voorwaarden:
 Toetsen mag aan 85 dB(A) LAeq,15min
 duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
 het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht.
Bijzondere voorwaarden:
 Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit moet deze kenbaar gemaakt worden aan de bewoners van de
omringende woningen met vermelding van de organisator, het soort activiteit en de uren.
 Het sluitingsuur moet strikt nageleefd worden. Hiertoe wordt een half uur voor sluitingstijd de
muziek stiller gezet en wordt het schenken van dranken beëindigd.
13.

VERZAKING VERKAVELING - NITTERVELDSTRAAT 16/78
Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ontvangen om te verzaken aan de
verkaveling V/16/78.
De verkaveling V/16/78 (2 loten) werd vergund door de deputatie op 22 februari 1979. Het betreft een
verkaveling in twee loten, voor eengezinswoningen in open bebouwing. Beide loten zijn bebouwd. De
verzaking heeft tot gevolg dat de verkavelingsvoorschriften komen te vervallen.
BESLUIT
Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de verkaveling door de
eigenaars.

14.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE WERKEN N457 - WIJZIGING
Tot eind 2019 worden werken uitgevoerd aan gewestweg N457. In opdracht van de gemeente
Maarkedal worden fietspaden en riolering aangelegd. Om de veilige doorgang van het verkeer te
garanderen zijn een aantal politiemaatregelen nodig die voor de duur van de werken zullen gelden.
BESLUIT
Artikel 1
Volgende politiemaatregelen in te voeren:
 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:
- Via N8 – Stene – Zottegemstraat
- Via N60 – Mariaborrestraat – Steenbeekdries – Stationsberg (-3,5T)
- Via N60 – Pontstraat – Steenbeekdries –Stationsberg (+3,5T)

 Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd op volgende gemeentewegen:
- Ladeuze: vanaf het kruispunt met Hekkebrugstraat in de richting van Ommelozen Boom
- Krommestraat: in de richting van Maalzaakstraat
- Spoorwegdreef: in de richting van Berkenstraat
- Ruilverkavelingsbaantje dat uitkomt op N60: in de richting van Maalzaakstraat
- Gansbeekstraat: vanaf het kruispunt met Eikenberg, in de richting van de Gieterijstraat.
- Bossenaarstraat: vanaf het kruispunt met Ellestraat/Aatse Heerweg tot aan en in de richting van
het kruispunt met de Onderbossenaarstraat. Vanaf de Bossenaarstraat is de eerste 200m
tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer toegestaan.
 Verboden toegang voor alle verkeer (uitgezonderd de landbouwvoertuigen die hun akkers in
deze straat moeten bewerken)
- Ruilverkavelingsbaantje tussen Maalzaakstraat en N457
 Verboden toegang voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer
- Ladeuze (recht tegenover Maarkendries 1)
 Tijdelijke snelheidsbeperking 50km/u:
- Ellestraat (vanaf kruispunt Maarkeweg tot aan de verkavelingsweg richting Hasselstraat)
- Krommestraat
- Spoorwegdreef
- Groenstraat
- Eikenberg
- Mariaborrestraat
- Kokerellestraat
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. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4
Deze verordening vervangt alle voorgaande tijdelijke politiereglementen, opgemaakt in het kader van de
werken aan de N457.
Artikel 5
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 6
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
15.

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

PROCES-VERBAAL VAN SCHATTING - SCHOOLOMGEVING ESSESTRAAT
Om de verkeerssituatie rond de schoolomgeving Essestraat te verbeteren moet een stukje weide
aangekocht worden. Voor de aankoop van dit stukje weide werd een proces verbaal van schatting
opgemaakt.

16.

AANDUIDEN POLITIEKE EN AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VERVOERREGIORAAD
Door de afbakening van de vervoerregio’s maakt Maarkedal deel uit van de vervoerregio Vlaamse
Ardennen.
Voor elke vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt door de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeente dient actief te participeren aan de werking en de overlegmomenten van de
vervoerregioraad, moet beschikbare informatie delen en constructief meewerken aan de uitvoering van
concrete acties.
BESLUIT
Artikel 1
De schepen bevoegd voor Mobiliteit en de burgemeester voor te dragen als respectievelijk de
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Vlaamse Ardennen.
Artikel 2
De mobiliteitsambtenaar, Klara De Coker voor te dragen als ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Vlaamse Ardennen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van
het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 4
De aanduiding van de politieke vertegenwoordiger zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad op
26°februari 2019.

17.

OVERAL STROOMVERSNELLERS - TOEWIJS SUBSIDIEPROJECT
In het kader van overal stroomversnellers (subsidiepot minister Tommelein) werd ons een subsidie
toegekend van 4.764,75 euro. Het college dient te bepalen voor welk project dit bedrag zal gebruikt
worden.
BESLUIT
Enig artikel
Het toegekende bedrag te gebruiken voor uitvoering van het project: verledding van de openbare
verlichting langs de N457.

18.

BEVOEGDHEDEN SCHEPENEN
Aan het college wordt gevraagd om de dossieronderwerpen waterlopen en trage wegen te catalogeren
onder de reeds toegewezen bevoegdheden. Het college wijst als volgt toe:
Waterlopen = openbare werken
Trage wegen = mobiliteit en openbare werken

19.

OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG (131/2018) - ADVIESVRAAG
Aan het college wordt gevraagd advies uit te brengen over de bij de Bestendige Deputatie ingediende
vergunningsaanvraag voor het herbouwen na brand van een landbouwloods bij een bestaande
rundveehouderij.

BESLUIT
Artikel 1
De aanvraag van
, voornoemd, voor het herbouwen na brand van een landbouwloods bij een
bestaande rundveehouderij gevestigd te 9680 Maarkedal,
, 1ste afdeling, sectie A, nr. 245 en
dit voor
-

volgende rubrieken:

Rubriek 17.3.2.1.1.1°b)
Rubriek 17.4
-

Uitbreiding van de mazoutopslag tot een totaal van 4,76 ton
Verplaatsen van de opslag van fytoproducten (max 200 liter)
binnen de loods

volgende stedenbouwkundige handeling:
herbouw van een landbouwloods

wordt gunstig geadviseerd, op voorwaarde dat rond de loods een groenscherm wordt aangeplant
bestaande uit streekeigen groen. Het type groenscherm (haag, struikengordel, bomenrij,…) wordt
verder gespecifieerd in de omgevingsvergunning door de vergunningverlenende overheid
Artikel 2
Kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de POVC.

Namens het college van burgemeester en schepenen
JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
Burgemeester

