
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van dinsdag 27 augustus 2019 om 09.00 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, burgemeester verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 (Belangenvermenging)
Filip Meirhaeghe, schepen

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2019 wordt 
goedgekeurd.

2. GOEDKEUREN VAN EEN AANREKENINGENLIJST

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:

 Lijst 115 voor een bedrag van 179,08 euro

Het betreft uitgaven waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen 
toekomt.

BESLUIT

Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:

 Lijst 115 voor een bedrag van 179,08 euro

3. GOEDKEUREN VAN EEN ONTVANGST OP HET GEMEENTEHUIS NAAR AANLEIDING VAN EEN GOUDEN 
JUBILEUM

Het college neemt kennis van een aanvraag voor de ontvangst voor een gouden bruiloft op 
zaterdag 16 november 2019 om 11 uur. 

4. UITNODIGING NAAR DE HULDIGINGSPLECHTIGHEID VAN EEN 102-JARIGE 

De verantwoordelijke van het woon- en zorgcentrum Haagwinde nodigt het college uit naar de 
huldigingsplechtigheid van een 102-jarige bewoonster.

BESLUIT

Enig artikel
Het college neemt kennis van de uitnodiging.



6. TOELATEN VAN DE KANDIDATEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE VOOR EEN TECHNISCH BEAMBTE IN 
HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Ingevolge de openverklaring van een betrekking van technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs, 
dient het college van burgemeester en schepenen te beslissen over de toelating van de kandidaten tot 
de procedure. 

BESLUIT

Artikel 1
Er worden 3 kandidaten toegelaten tot de aanwervingsprocedure voor de functie van beleider 
buitenschoolse kinderopvang O.Ma.

Artikel 2
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van dit besluit. 

7. VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN KERKEM

Op 15 augustus 2019 werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een dertigjarige 
columbariumconcessie op het kerkhof van Kerkem.

BESLUIT

Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Kerkem wordt een columbariumconcessie voor een termijn van dertig 
naeenvolgende jaren toegestaan.

Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 375 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.

8. MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VAN EEN VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF 
VAN LOUISE-MARIE

Een vroeger verleende concessie op het kerkhof van Louise Marie vervalt op 30 maart 2020.

Artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals gewijzigd en 
aangevuld en het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 
bieden de mogelijkheid om een hernieuwingsaanvraag in te dienen.

Deze verlening is kosteloos maar het graf dient onderhouden te blijven.

BESLUIT

Artikel 1
De familie van de betrokken overledene wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor 
het graf van de overledene vervalt op 30 maart 2020 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag 



voor 30 maart 2020 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht. Deze 
verlening is kosteloos.

Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van het kerkhof worden gepubliceerd.

9. MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VAN EEN VROEGER VERLEENDE CONCESSIE OP HET KERKHOF VAN 
ETIKHOVE

Een vroeger verleende concessie op het kerkhof van Etikhove vervalt op 7 juni 2020.

Artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals gewijzigd en 
aangevuld en het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, 
bieden de mogelijkheid om een hernieuwingsaanvraag in te dienen.

Deze verlenging is kosteloos maar het graf dient onderhouden te blijven.

BESLUIT

Artikel 1
De familie van de betrokken overledene wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor 
het graf van de betrokken overledene vervalt op 7 juni 2020 en dat indien gewenst, de 
hernieuwingsaanvraag voor 7 juni 2020 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden 
gericht. Deze verlenging is kosteloos.

Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van het kerkhof worden gepubliceerd.

10. AANVRAAG VOOR FINANCIËLE STEUN VOOR EEN EVENEMENT VAN DE MAARKEERDERS OP 19 
OKTOBER 2019

De beweging Maarkeerders wil op zaterdag 19 oktober 2019 een filmavond in het Marca organiseren, 
waarbij zij de film ‘Demain’, een ecologische documentaire, zullen vertonen, met aansluitend een debat.

Zij willen ook de campagne 11.11.11. mee helpen uitdragen, door het organiseren van gastentafels, 
waarbij een changemaker in een privé-setting de ruimte krijgt om zijn verhaal te doen, met aansluitend 
het samen eten van een gezonde maaltijd uit de korte keten en een discussie.

Zij vragen aan de gemeente een budget, in het kader van cultuur- of ontwikkelingssamenwerking, en dit 
voor het huren van de zaal, de film en de rechten op de film, zijnde 100 euro en/of een budget voor de 
communicatie van de filmavond en de gastentafels, zijnde 500 euro.

Voor 2019 is er een nog een resterend krediet op ontwikkelingssamenwerking van 800 euro.

BESLUIT

Enig artikel
Voor het gebruik van GC het Marca wordt verwezen naar het gemeentelijk reglement. De dienst Vrije 
Tijd zal dit overmaken.

Voor publiciteit over het evenement worden de vastgelegde communicatierichtlijnen voor verenigingen 
en organisaties overgemaakt. De dienst communicatie zal deze overmaken.

Voor het bekomen van mogelijke subsidies wordt verwezen naar het gemeentelijk subsidiereglement 
voor socio-culturele verenigingen. De dienst vrije tijd zal dit overmaken.

11. AANVRAAG VOOR FINANCIËLE STEUN VOOR HET PROJECT SAMUNDRA IN NEPAL

Een inwoonster van Maarkedal vertrekt binnenkort naar Nepal met materiaal voor de vzw Samundra. 
SAMUNDRA (www.samundra.be) is een onafhankelijke internationale coöperatie. Samundra vzw (BE) en 
Stichting Samundra (NL) ondersteunen samen de Nepalese NGO Himalayan Care Hands.De Belgische 



vzw-tak strijdt in het Nepalese bergdorp Mainapokhari voor een betaalbare gezondheidszorg voor elke 
inwoner.

Het resterend budget voor ontwikkelingssamenwerking voor 2019 bedraagt 800 euro.

Er wordt voorgesteld om een budget van 400 euro te schenken.

BESLUIT

Enig artikel
Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om een ontwikkelingsbudget van 400 euro te schenken.

12. SAMENWERKINGSPROTOCOL ALTERNATIEVE GERECHTELIJKE MAATREGELEN-PROJECT 
IMPULSCONTROLE EN DRUG-& ALCOHOLPROJECT, GELOKALISEERD BINNEN CGG ZUID-OOST-
VLAANDEREN: KENNISNAME CIJFERS 2018

De jaarcijfers 2018 aangaande het project Impuslcontrole en het drug-& alcoholproject van het Centrum 
voor Geestelijke Gezondheidszorg werden aan het bestuur bezorgd.

Ter info:

Het gaat om inwoners die delicten pleegden onder invloed van drugs of alcohol. Als ze onder 
voorwaarden vrijgelaten worden, kan de rechter, via het justitiehuis, alternatieve maatregelen opleggen 
zoals therapie. Het jaarlijkse bedrag wordt besteed aan werkingsmiddelen voor het personeel, zoals 
burelen, computer, opleidingen, …

In 2018 werd in Maarkedal 1 inwoner begeleid.

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het rapport voor 2018.

13. AANVRAAG VOOR KORTING OF GRATIS GEBRUIK VAN HET MARCA VOOR DE VERTONING VAN EEN 
FILM

Een aanvraag werd ingediend voor kosteloos gebruik of korting bij gebruik van het Marca voor de 
vertoning van een film. Het betreft een aanvraag van een vereniging. 

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt geen korting toegestaan aan de vereniging voor gebruik van het Marca op 19 oktober 2019. 

14. AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: GOEDKEURING 
VORDERINGSSTAAT 16

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 februari 2018 goedkeuring aan 
de gunning van de opdracht “Fietspadenproject N457” aan BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 
2627 Schelle tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 10.230.282,82 excl. btw of 
€ 12.378.642,21 incl. 21% btw.

Aan het college wordt vorderingsstaat 16 voor goedkeuring voorgelegd. 

De werken bereikten een bedrag van:

Bestelbedrag € 10.230.282,82

Btw + € 2.148.359,39

TOTAAL = € 12.378.642,21

Bedrag vorige vorderingsstaten € 1.980.893,71



Btw + € 415.987,71

TOTAAL = € 2.396.881,42

Huidige vorderingsstaat € 15.800,60

Btw + € 3.318,13

TOTAAL = € 19.118,73

Totaalbedrag uitgevoerde werken € 1.996.694,31

Btw + € 419.305,84

TOTAAL = € 2.416.000,15

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap Wegen en Verkeer, Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent. Dit deel bedraagt € 11.571,36 excl. btw of € 14.001,35 incl. 21% 
btw.

De werken werden correct uitgevoerd.

BESLUIT

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 16 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 
Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van € 15.800,60 excl. btw of 
€ 19.118,73 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 1.996.694,31 excl. btw of 
€ 2.416.000,15 incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap Wegen en 
Verkeer, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent. Dit deel bedraagt € 11.571,36 excl. btw 
of € 14.001,35 incl. 21% btw.

15. HERAANLEG VAN HET OPENBAAR DOMEIN LANGS DE WEITSTRAAT TUSSEN EEN WONING EN HET 
WEGDEK

De eigenaar van de woning gelegen Weitstraat 37 vraagt welke maatregelen kunnen genomen worden 
voor de strook openbaar domein tussen zijn woning en de straat. 

Deze strook openbaar domein vangt veel water op bij regenbuien. De rooster aan het uiteinde van deze 
strook kon al verschillende keren het water niet slikken waardoor het water op het privaat domein 
stroomt. 

BESLUIT

Artikel 1 
De strook tussen de woning en de weg ter hoogte van Weitstraat 37 wordt opnieuw eengelegd met 
waterdoorlatende verharding. 

Artikel 2
De strook in kasseien kan aangelegd worden op vraag van de eigenaars mits het betalen van een 
meerprijs voor de gebruikte materialen.

16. GOEDKEURING VAN DE OFFERTE VOOR DE HERSTELLING VAN DE MOBIELE CAMERA

Na vandalisme aan de mobiele camera, enkele weken geleden, werd de mobiele camera bezorgd aan de 
leverancier om de schade te laten herstellen.

De leverancier heeft een offerte opgemaakt met een oplijsting van de defecten en de reparatiekosten. 
Deze offerte is terug te vinden in bijlage.

BESLUIT



Enig artikel
Het college keurt de offerte goed en geeft opdracht om de camera te herstellen.

17. GOEDKEURING VAN DE GUNNING VAN DE OPDRACHT VOOR DE OMGEVINGSAANLEG VOOR HET 
WOONPROJECT PUTTENE

Voor de omgevingsaanleg van het woonproject Puttene werden 3 offertes ontvangen en een 
aanbestedingsverslag opgemaakt door SOLVA. Van dit gunningsverslag werd reeds akte genomen in het 
college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2019.

Het voorstel tot gunning werd reeds goedgekeurd door Farys en SOLVA voor hun respectievelijk 
aandeel. Het aandeel van gemeente Maarkedal bedraagt 33.207,50 excl. btw. 

De raming bedroeg € 902.745,00 (excl. BTW) (SOLVA: € 415.973,20, Farys: € 453.564,30, gemeente: € 
33.207,50). De laagste inschrijver is Besix Infra nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle voor een 
bedrag van € 915.254,78 excl. BTW.

BESLUIT

Artikel 1
Het gunningsverslag dat werd opgemaakt door SOLVA wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
Het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 33.207,50 excl. btw of 40.181,08 incl. btw, wordt 
goedgekeurd.

18. GOEDKEUREN VAN EEN OPLOSSING VOOR ONGEDIERTEBESTRIJDING IN HET VOORMALIG OCMW-
GEBOUW LANGS DE ETIKOVESTRAAT

In de isolatie in de muren van het voormalig OCMW-gebouw (Etikhovestraat 1) werden dierengeluiden 
waargenomen. Er werd ook reeds verscheidene keren een grote hoeveelheid dode vliegen in één van de 
kantoren en een doordringende geur opgemerkt.

De firma Elis maakte een offerte op voor de bestrijding van ongedierte in dit gebouw. 

BESLUIT

Enig artikel
Het voorstel van de firma Elis voor een prijs van € 65,50 excl. btw en een looptijd van 36 maanden wordt 
niet goedgekeurd. De ongediertebestrijding zal in eigen beheer aangepakt worden.

19. ONDERHOUD VAN KWS-VERHARDINGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE MAARKEDAL: 
GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 1

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 18 juni 2019 goedkeuring aan de 
gunning van de opdracht “Onderhoud van KWS-verhardingen op het grondgebied van de gemeente 
Maarkedal” aan Van Robays, Rijksweg 131 te 9870 Zulte tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 45.646,00 excl. btw of € 55.231,66 incl. 21% btw.

De aannemer Van Robays, Rijksweg 131 te 9870 Zulte diende vorderingsstaat 1 in.

De werken bereikten een bedrag van € 43.321,48 excl. btw of 52.419,00 incl. btw. 

BESLUIT

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Van Robays, Rijksweg 131 te 9870 Zulte voor de 
opdracht “Onderhoud van KWS-verhardingen op het grondgebied van de gemeente Maarkedal” voor 



een bedrag van € 45.646,00 excl. btw of € 55.231,66 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag 
bereiken van € 43.321,48 excl btw of 52.419,00 incl. btw.

20. GOEDKEUREN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR HET AANBRENGEN OF ONDERHOUDEN VAN 
WEGMARKERINGEN

Aan het college wordt gevraagd om de overheidsopdracht voor het onderhoud van wegmarkeringen 
goed te keuren. Er wordt gebruik gemaakt van het raamcontract van Creat.

BESLUIT

Enig artikel
Aan de dienst patrimonium wordt opdracht gegeven om een jaarplanning en raming voor het 
onderhoud van de wegmarkeringen op te maken. De voorgelegde lijst wordt goedgekeurd voor 
uitvoering.

21. MELDING DOOR FLUXYS VAN DE MOGELIJKE TOEPASSING VAN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
VOOR DE AANLEG VAN EEN AARDGASVERVOERLEIDING 
Voor de aanleg van een aardgasvervoerleiding zal Fluxys zodra noodzakelijk tijdelijk 
verkeersmaatregelen invoeren. Hiervan werd een overzicht overgemaakt.

De aannemer engageert zich om de verkeerssituatie op te volgen en in te grijpen waar nodig met extra 
signalisatie of éénrichtingsverkeer. 

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het overgemaakte overzicht.

22. GOEDKEURING VAN DE OFFERTE VOOR DE AFBRAAK VAN DE SCHEIDINGSMUUR, PLAATSING VAN EEN 
KEERMUUR EN AANPASSEN HELLING GELEGEN KOKERELLESTRAAT EN SLOPEN VAN MUURTJE LANGS 
DE  BROUWERIJWEG

In overleg met aannemer en studiebureau werden extra zaken toegevoegd aan de werken in de 
dorpskern van Maarke. Aan de aannemer werd gevraagd om eerst een offerte op te maken voor deze 
werken. 

Door aannemer Besix werd een offerte ingediend voor het bedrag van 7.513,95 euro excl. btw.

BESLUIT

Enig artikel
Het college keurt de offerte voor het uitvoeren van de extra werken in de dorpskeren van Maarke goed. 

23. AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN VOOR EEN VERJAARDAGSFEEST OP 
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019

Op 16 augustus 2019 werd een aanvraag ingediend voor het organiseren van een verjaardagsfeest op 
vrijdag 20 september 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:

Evenement/activiteit + locatie: parochiezaal Etikhove, Nederholbeekstraat 28
Tijdstip: vrijdag 20 september 2019 van 20.00 uur tot 04.00 uur



24. GOEDKEUREN VAN DE DOORTOCHT DOOR MAARKEDAL VOOR DE TRACTORWIJDING BY NIGHT OP 
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019

Jabs wenst op vrijdag 13 september 2019 de Tractorwijding by Night in te richten, die deels over het 
grondgebied van Maarkedal loopt. 

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan JABS voor het inrichten van de Tractorwijding by Night op vrijdag 13 
september 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.

25. AKTENAME VAN DE MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN EETFESTIJN DOOR DE OPEN VLD 
MAARKEDAL OP ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

Open VLD Maarkedal maakt melding van de organisatie van het eetfestijn in de parochiezaal te Nukerke.

Deze gaat door op zondag 29 september 2019 en er worden 450 tot 500 personen verwacht.

Het college neemt kennis van deze melding.

26. GOEDKEUREN VAN EEN VERGUNNINGSAANVRAAG DOOR TELENET VOOR EEN NETWERKUITBREIDING 
TER HOOGTE VAN LANGESTRAAT 15

Telenet vraagt een vergunning aan voor het uitbreiden van hun netwerk. Het betreft de aanleg van een 
coaxkabel, gelegen Langestraat 15 te Maarkedal.

BESLUIT

Enig artikel
Geeft toelating aan Telenet voor het uitbreiden van hun netwerk, aanleg van coaxkabel, in de 
Langestraat 15 te Maarkedal.

27. AKTENAME VAN EEN SCHRIJVEN VAN BELFIUS BETREFFENDE DE INGEBREKESTELLING WEGENS NIET-
BETALING VAN DE POLIS OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN RISICO GELEGEN IN MAARKEDAL

Belfius – Dienst betalingsverkeer deelde bij schrijven van 9 augustus 2019 mee dat de verzekeringsnemer 
van een goed in Maarkedal in gebreke werd gesteld wegens de niet-betaling van de verzekeringspremie 
voor de polis Objectieve Aansprakelijkheid.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van schrijven van Belfius m.b.t. de niet-betaling van de verzekeringspremie 
voor de polis Objectieve Aansprakelijkheid voor het goed gelegen in Maarkedal.

28. AMBITIENOTA ROND RONSE: FORMULEREN OPMERKINGEN EN/OF AANBEVELINGEN

In navolging van de eerste werksessie en de vergaderingen van het planteam werd een werkversie van 
de ambitienota voor het project Rond Ronse overgemaakt.

Aan het college wordt gevraagd om haar opmerkingen en/of aanbevelingen over te maken op uiterlijk 2 
september. 

BESLUIT

Enig artikel:

Volgende opmerkingen en/of aanbevelingen worden overgemaakt aan De Werkvennootschap:
 



 Ambitie 1 Abiotisch landschap (p 42-44)
Onder de vaststellingen bij ambitie 1 wordt verwezen naar het overstromingsrisico aan de 
Maarkebeek en Molenbeek. 
Voor de volledigheid ziet het bestuur hier graag verwezen naar het goedgekeurde riviercontract 
(en niet de gebiedsvisie die hieromtrent werd opgemaakt, dit document is eigenlijk een non-
document aangezien er een nooit politieke consensus over werd bereikt).
 

 Ambitie 5 Mobiliteitssysteem
Volgens de definitie van deze ambitie streeft het programma Rond Ronse naar een gepaste 
ontsluiting van de regio. Er wordt terecht gesteld dat de stad Ronse hierbij niet op zichzelf kan 
worden bekeken, maar een puzzelstuk vormt binnen een groter netwerk. 
Maarkedal, meer bepaald deelgemeente Nukerke, maakt een niet onbelangrijk deel uit van dat 
netwerk. Het bestuur benadrukt het belang van een degelijke en realistische ontsluiting van de 
deelgemeente Nukerke in haar geheel en de Kuitholstraat in het bijzonder. 
Hierover moet gewaakt worden bij het bepalen van het begrip "gepast" dat in de definitie van 
deze ambitie is opgenomen.

29. VRAAG NAAR INVOEREN VAN EEN POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN 
PARKEERPROBLEMATIEK IN DE HASSELSTRAAT

De bewoonster van de woning gelegen Hasselstraat 2B vraagt een tijdelijk parkeerverbod aan in de 
Hasselstraat. 

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt niet ingegaan op de aanvraag voor het inlassen van een tijdelijk parkeerverbod. Er werd 
intussen bijkomende parkeergelegenheid voorzien op het oude speelplein aan de achterkant van de 
pastorij van Maarke.

30. UITBETALING VAN DE SUBSIDIE VOOR EEN EROSIECOÖRDINATOR VOOR HET WERKINGSJAAR 2018

Het college neemt kennis van het schrijven van departement Omgeving betreffende de uitbetaling van 
de subsidie voor de werking van de erosiecoördinator voor het werkingsjaar 2018 ten bedrage van 
7.741,12 euro.

31. AANSTELLEN VAN EEN LANDBOUWER-EXPERT VOOR DE SCHATTINGSCOMMISSIE

Er werd een aanvraag ingediend voor de vaststelling van schade aan teelten door droogte van de 
boontjes.

De droogte werd nog niet als ramp gecatalogeerd, dus van departement landbouw en visserij gaat 
niemand mee voor de vaststelling.

Door het overlijden van een lid van de schattingscommissie dient een nieuwe landbouwer-expert te 
worden aangesteld. Aan het Algemeen Boerensyndicaat werd gevraagd wie de plaats wil innemen van 
de overleden landbouwer-expert. Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen. 

BESLUIT

Enig artikel
De door het Algemeen Boerensyndicaat voorgedragen kandidaat wordt aangesteld als landbouwer-
expert voor de schattingscommissie.

32. VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2019033249 )

VAN DE WOESTYNE DANNY - BUILD2BE – OMMEGANGSTRAAT 67 EN MARGARETHA VAN PARMADREEF 
ZN TE 9681 MAARKEDAL – GEDEELTELIJK BIJSTELLEN VAN DE BESTAANDE VERKAVELING MARGARETHA 
VAN PARMADREEF



Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd aan Van De Woestyne Danny - BUILD2be voor het 
gedeeltelijk bijstellen van de bestaande verkaveling Margaretha van Parmadreef in twee loten voor 
open of halfopen bebouwing. De aanvraag omvat eveneens het afbreken van de woning 
Ommegangstraat 67.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 67 en Margaretha van 
Parmadreef ZN te 9681 Maarkedal, en met als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), 
sectie C, nr(s) 1143K2 en 1141T4.

33. GOEDKEUREN VAN DE OPDRACHT VOOR HET UITVOEREN VAN EEN GRONDONDERZOEK DOOR HET 
PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK

Voor de mogelijke realisatie van een centrale voetbalaccommodatie langs de Kortekeer, zijn grondwerken 
vereist. De bodemgesteldheid van de terreinen is niet gekend.

Bij de tijdelijke grondoverdracht via een recht van opstal is een bodemattest vereist.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de inventaris van risicogronden. Deze inventaris 
wordt opgemaakt op basis van afgeleverde vergunningen. Het perceel gelegen aan de Kortekeer, 2de afd, 
sectie C, nr. 97h werd niet opgenomen in de gemeentelijke Vlarebo inventaris omdat voor dit perceel 
geen vergunningen werden afgeleverd.

Vooraleer het terrein wordt aangewend voor de realisatie van een centrale voetbalaccommodatie lijkt 
het aangewezen om voorafgaandelijk de bodemgesteldheid na te gaan.

Een eerste verkennend onderzoek zou kunnen uitgevoerd worden door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek. Hierbij worden een aantal dieptepeilingen uitgevoerd en worden een aantal sleuven 
getrokken. Bij vaststelling van bodemvreemd materiaal is er bewijs van de stortactiviteit en moet het 
perceel als risicogrond worden opgenomen in de inventaris.

BESLUIT

Enig artikel

Aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek de opdracht te geven om een eerste verkennend 
bodemonderzoek uit te voeren op het perceel gelegen Kortekeer, 2de afd, sectie C, nr. 97h. 
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