
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van dinsdag 03 september 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 23 – 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 27 augustus 2019 wordt 
goedgekeurd.

2. GOEDKEUREN VAN EEN AANREKENINGENLIJST

BESLUIT

Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:

 Lijst 119 voor een bedrag van 19.118,73 euro

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

BESLUIT

Enig artikel

De ontvangst op het gemeentehuis ter gelegenheid van een diamanten jubileum wordt vastgelegd op 
zaterdag 19 oktober 2019 om 15 uur. 

4. AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Aan het college wordt de aanstelling van een technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs voor het 
schooljaar 2019-2020 voorgelegd. De werknemer zal ingezet worden voor kinderopvang, 
middagtoezicht en keukenhulp. De opdracht omvat 11 uren per week.

BESLUIT

Artikel 1 
Er worden 2 kandidaten opgenomen in de wervingsreserve.

Artikel 2
De eerst gerangschikte kandidate uit de werfreserve wordt met ingang van 1 september 2019 tot en 



met 30 juni 2020 aangesteld met een contract van bepaalde duur als technisch beambte, met een 
opdracht van 11 uren per week, in te vullen in samenspraak met de directie.

Artikel 3
De technisch beambte wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.

5. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus, is vanaf 1 september 
2019 afwezig wegens een heelkundige ingreep. De herstelperiode zal vermoedelijk lopen tot aan de 
herfstvakantie. De titularis dient voor deze functie vervangen te worden.

Een leerkrachte die in het lerarenplatform van de Scholengemeenschap is opgenomen stelde zich 
kandidaat voor deze vervanging. 

Op voorstel van de directie wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de 
kandidate aan te stellen als leerkracht kleuteronderwijs voor de duur van de vervanging van de titularis 
voor de maand september.

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt een tijdelijk leerkracht kleuteronderwijs aangesteld voor de periode van 1 september tot 
30°september om de titularis te vervangen.

Artikel 2
In artikel 1 vermelde betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.

Artikel 3
In artikel 1 vermelde betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen 
genieten.

6. VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN SCHORISSE

BESLUIT

Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Louise Marie 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.

7. GOEDKEUREN VAN DE MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP 
HET KERKHOF VAN ETIKHOVE

BESLUIT

Artikel 1
De familie wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van Gabrielle 
Thienpont en Honoré D’hondt vervalt op 7 juni 2020 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag 
voor 26 oktober 2019 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.

8. GOEDKEUREN VAN DE MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP 
HET KERKHOF VAN ETIKHOVE



BESLUIT

Artikel 1
De familie wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van Georges Van 
Welden en Palmyra Uyttenhove 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.

9. AANVRAAG VOOR FINANCIËLE STEUN VOOR HET TEAM PARTNERGEWELD VAN CENTRUM ALGEMEEN 
WELZIJNSWERK (CAW) OOST-VLAANDEREN

Het CAW vraagt voor haar team Partnergeweld een extra subsidie aan de gemeente van 0,1013 euro per 
inwoner, zijnde ca. 645 euro. Voornamelijk in de afdeling Dendermonde gebeurt dit nu al via de 
gemeente.

Team Partnergeweld staat in voor een hulpverleningsaanbod voor koppels bij wie partnergeweld heeft 
plaatsgevonden. Voorheen werd dat aanbod via de provincie georganiseerd, maar nu is het een 
reguliere opdracht van het CAW.

Door extra betoelaging vanuit de gemeente hoopt CAW hun aanbod te kunnen uitbreiden door extra 
personeel aan te werven om zo lokaal hulpverlening aan te bieden.

Zij vragen een engagement voor de periode van 2020-2025.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt niet ingegaan op de vraag naar extra subsidie. 

10. OVERWEGEN TOT DEELNAME AAN HET OVERLEGFORUM LOKAAL MONDIAAL BELEID

De Provincie Oost-Vlaanderen zet gemeenten op weg en biedt advies en persoonlijke begeleiding aan bij 
het uitwerken van een lokaal mondiaal beleid of het opzetten van sensibiliserende activiteiten. Ze 
organiseert vormingen en uitwisselingen rond verschillende mondiale thema's, of verwijzen door naar 
externe workshops en websites. De gemeente kan via een goed lokaal mondiaal beleid bijdragen tot een 
betere en meer rechtvaardige wereld. Een kwalitatief lokaal mondiaal beleid is volgens het 
provinciebestuur opgebouwd uit 3 luiken:

 Sensibilisering en het creëren van draagvlak rond mondiale solidariteit. 

Via informatieve activiteiten laat u uw inwoners kennis maken met duurzame ontwikkeling en 
verhalen uit Noord en Zuid. Zo kan u het draagvlak voor wereldburgerschap vergroten.

 Internationale uitwisseling en samenwerking. 

Een goed mondiaal beleid heeft uiteraard contact met het Zuiden. Dit kan door het ondersteunen 
van projecten van 4de pijler organisaties in uw gemeente, maar ook door eigen uitwisseling, 
samenwerking en projecten met partners in het Zuiden.

 Interne duurzame beleidskeuzes. 

Ten slotte zet een kwalitatief lokaal mondiaal beleid duurzame keuzes om in het eigen beleid, door 
bijvoorbeeld te kiezen voor eerlijke handel en in te zetten op klimaat. Beleidscoherentie is hierbij 
cruciaal. Geef het goede voorbeeld aan uw inwoners, en draag zo rechtstreeks bij aan een 
duurzame toekomst.

BESLUIT



Enig artikel
Het huidige beleid met een jaarlijkse toekenning van ontwikkelingssteun aan een tweetal projecten 
wordt aangehouden. 

11. GOEDKEUREN VAN DE KOMENDE ACTIVITEITEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Overzicht van de geplande activiteiten:

 Vorming: leren ontspannen – minder stress
19 en 26 september en 3 oktober, telkens van 19.30 tot 22 uur - zaal tweede verdieping AC - 
prijs: 36 euro

Ook last van stress? Geen nood, wij helpen je er van af. Of beter gezegd: we reiken je technieken 
aan om met stress om te kunnen en helpen je zo op weg naar een stressbestendig leven. 
I.s.m. Vorming Plus, begeleider is coach Hendrik Gaublomme.

 Lezing door Tom Vandeweghe: de Verenigde Staten onder Donald Trump (titel nog aan te 
passen na mail spreker)
11 oktober – het Marca – prijs: 5 euro

VRT-journalist en VRT-correspondent Tom Van de Weghe kent het land van Donald Trump van 
binnenuit. Hij geeft ons zijn kijk op de thema’s die het land bepalen en verdelen: economie, 
wapenbezit, immigratie, sociale zekerheid, religie, racisme, veiligheid en drugs. Wat betekent 
Trump voor Amerika en voor de internationale relaties? Een boeiende avond verzekerd! 
I.s.m. Davidsfonds Maarkedal.

 Verwenavond 
25 oktober – vanaf 17 uur – AC

Demo drones: door Fablab Erpe-Mere
Verkoop van afgevoerde materialen
Jenever tasting: door Vincent Schietse

 Techniekkamp
28 tot 31 oktober – 9 tot 16 uur – zaal tweede verdieping AC – 120 euro
Inhoud: 3D-tekenen met Tinkercad, kennismaken met elektronica: drawdio maken, 
programmeren met Arduino, edglit acrylic gadget maken, meme je t-shirt en glas etsen.

 Bezoek aan de Boekenbeurs
Zaterdag 10 november – vertrek aan de bibliotheek om 9 uur, vertrek in Antwerpen om 16 uur 
– 7 euro (bus en toegangsticket)
Met steun van samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen

 Lezing door mediacoach Filip Bourgeois: Mediawijsheid voor (groot)ouders: wetten en 
afspraken
21 november – 20 uur – het Marca – gratis

Kinderen krijgen steeds jonger hun eerste smartphone of tablet. Die ze gretig gebruiken om te 
chatten of te gamen… Dat kan soms zwaar uit de hand lopen, van spanningen over het 
smartphonegebruik over ruziënde kinderen op Whatsapp tot tieners die op school Fortnite niet 
kunnen loslaten. In deze presentatie geeft Filip Bourgeois tips hoe daar als ouder mee om te 
gaan. Een must voor alle ouders!



I.s.m. Huis van het Kind, de ouderverenigingen van alle Maarkedalse scholen en Gezinsbond 
Maarkedal

 Het Groot Dictee Heruitgevonden
6 december – 20 uur – zaal tweede verdieping AC
Met Hilde Rogge

BESLUIT

Enig artikel
De komende activiteiten van de bibliotheek worden goedgekeurd.

12. GOEDKEUREN VAN DE SLUITING VAN DE BIBLIOTHEEK VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN NIEUW 
BIBLIOTHEEKSYSTEEM

Tot nog toe werkten de Vlaamse bibliotheken met een provinciaal bibliotheeksysteem. Daar kwam vanaf 
dit jaar verandering in met Wise, een nieuw bibliotheeksysteem dat ingevoerd wordt in alle bibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel. Nadat in januari al 30 Limburgse bibliotheken aan de slag gingen met de 
nieuwe bibliotheeksoftware, is het nu de beurt aan 57 bibliotheken in Oost-Vlaanderen. Vanaf 2020 
volgen de andere Vlaamse provincies en Brussel. Eens de volledige implementatie achter de rug is, 
zullen alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken op precies dezelfde manier opereren, waardoor 
samenwerken een stuk eenvoudiger wordt. 

Om de overgang naar Wise zo vlot mogelijk te laten verlopen, gaan alle bibliotheken in Oost-Vlaanderen 
even dicht in oktober. Alle bibliotheekmedewerkers krijgen dan een opleiding om met de nieuwe 
software te leren werken. Het hele systeem wordt ook tot in de puntjes getest.

De bibliotheek zal gesloten zijn vanaf woensdag 2 oktober. Het is nog niet duidelijk op welke dag we 
precies weer opengaan (ergens tussen 5 en 12 oktober). Vanaf 5 september zal Cultuurconnect, 
steunpunt voor Vlaamse cultuurinstellingen en begeleider van het project, communiceren over de 
einddatum van de sluiting. 

BESLUIT

Enig artikel
De bibliotheek wordt gesloten van woensdag 2 oktober tot uiterlijk zaterdag 12 oktober 2019.

13. AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: VERZOEK VOOR HET 
BEHOUD VAN EEN BESTAANDE EXTRA TOEGANG TOT EEN PERCEEL

Een bewoner van de Maarkeweg, langs de N457 heeft momenteel 1 oprit en een extra toegang voor zijn 
perceel. Hij vraagt om de extra toegang te behouden om zijn aanhangwagen te kunnen stallen.

BESLUIT

Enig artikel
Het verzoek voor het behoud van een extra toegang voor het perceel in eigendom van dhr. 
Vanderhaeghen wordt toegestaan. 

14. AFWERKING VAN HET GEDEELTE OPENBAAR DOMEIN TUSSEN DE OPRIT VAN EEN WONING EN HET 
WEGDEK

Bij de heraanleg van een oprit op privaat domein wordt gevraagd om ook het stuk openbaar domein 
tussen de oprit en de straat aan te pakken. 

BESLUIT



Enig artikel
De factuur voor de aanleg van het gedeelte openbaar domein wordt goedgekeurd en ten laste 
genomen.

15. VERLENEN VAN ADVIES OVER EEN VOORGENOMEN SCHENKING-VERDELING VAN EEN PERCEEL 
GROND

Notaris Roseline Michels deelt bij schrijven van 22 augustus 2019 mee dat zij gelast is met het verlijden 
van een akte houdende schenking-verdeling met betrekking tot een perceel grond gelegen te Maarkedal, 
Langestraat z/n en kadastraal gekend als MAARKEDAL, 4de AFD (SCHORISSE), sectie C, perceelnummer 
595X. 

De bestemming van de grond blijft ongewijzigd.

Overeenkomstig artikel 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het college van 
burgemeester en schepenen opmerkingen formuleren die bij wijze van inlichting in de akte moeten 
worden vermeld.

BESLUIT

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd in verbande met de voorgenomen schenking-verdeling met 
betrekking tot het perceel gelegen te Maarkedal, Langestraat, 4de afdeling, sectie C, perceelnummer 
595X.

16. KENNISNAME VAN EEN MELDING VAN HET GEBRUIK VAN EEN TERREIN VOOR PARAMOTOREN

Het college neemt kennis van de melding van de locatie voor het stijgen en landen van paramotoren 
conform het KB dd 10 juni 2014 (met betrekking tot paramotoren) van 28 augustus tot 28 september 
2019. Locatie is Hasselstraat.

17. AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN EEN 
RIOOLAANSLUITING TER HOOGTE VAN NEDERHOLBEEKSTRAAT 52

NV Vindevogel uit Kruishoutem diende een aanvraag voor het plaatsen van signalisatie in. De signalisatie 
wordt geplaatst voor het uitvoeren van een rioolaansluiting ter hoogte van Nederholbeekstraat 52 vanaf 
maandag 9 tot en met vrijdag 13 september. 

Deze werken worden ingedeeld bij de 3° categorie, ze zullen het verkeer weinig hinderen. De werken 
vinden plaats in het voetpad.

BESLUIT

Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan NV Vindevogel voor het aanbrengen van signalisatie. Deze signalisatie 
zal worden aangebracht door de aanvrager. Het signalisatieplan wordt goedgekeurd en maakt integraal 
deel uit van deze toelating.

18. AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 
STEENPUINCONTAINER TER HOOGTE VAN NEDERHOLBEEKSTRAAT 52 (VERLENGING)

Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter 
hoogte van Nederholbeekstraat 52. (verlenging)

BESLUIT



Artikel 1 
Er wordt toelating verleend aan Stephanie Schamp, Nederholbeekstraat 52 te 9680 Maarkedal, voor het 
aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.

19. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN WANDELTOCHT

Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een wandeltocht om een aantal 
politiemaatregelen te treffen. 

BESLUIT

Artikel 1
Naar aanleiding van een wandeltocht, georganiseerd door “Op Stap door Nukerke VZW” zijn de 
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

Op zaterdag 28 september 2019

 wordt de La Salettestraat volledig verkeersvrij gemaakt voor de parochiezaal. Deze maatregel wordt 
aangeduid met de verkeersborden C3.

20. VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2019083893)

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het herbouwen van een zonevreemde 
eengezinswoning, het slopen en oprichten van een bijgebouw en het kappen van één boom op een 
terrein met als adres Wijmierstraat 27 te 9681 Maarkedal, en met als kadastrale omschrijving 
MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 1015 A en 1024 E.

21. VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2019086694)

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een 
eengezinswoning op een terrein met als adres Hofveldstraat 55 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 1245 C.

22. VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2019090066)

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het doortrekken van de wandel en fietsverbinding 
'Hollebeekpad' op een terrein met als adres Puttene z/n te Maarkedal 9688, en met als kadastrale 
omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie B, nr(s) 257 L, 257 R en 257 P.

23. VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING (OMV_2019060716)

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor een reliëfwijziging i.f.v. een waterreservoir en 
permanent behouden van twee plastiek tunnels + incl. milieurubrieken klasse 3 op een terrein met als 
adres Zakstraat ZN te 9681 Maarkedal, en met als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie A, nr(s) 544 B en 548 A.



Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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