Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 14 mei 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

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 07 mei 2019
wordt goedgekeurd.

2.

INWILLIGING VAN HET BEZWAAR TEGEN DE BETALING VAN DE BELASTING TWEEDE VERBLIJVEN EN
ALGEMENE HEFFING TWEEDE VERBLIJVEN 2018
Er werd een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag van een belasting op tweede verblijven en de
algemene milieuheffing op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2018. Het bezwaarschrift kan
ingewilligd worden op basis van het geldende gemeentelijk belastingreglement. Het college dient zich
over de inwilliging van het bezwaarschrift uit te spreken.
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van
, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen

zal vrijgesteld worden van de belasting op tweede verblijven.

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.
3.

VRIJSTELLING VAN DE DIFTARBELASTING VOOR 2018
Een aantal belastingplichtigen dienden de stavingsstukken in voor het bekomen van de vrijstelling van
de diftarbelasting voor het aanslagjaar 2018, zoals in het gemeentelijk belastingreglement is bepaald.
Aan het college wordt gevraagd om de vrijstelling van de belasting voor deze personen goed te keuren.

Enig artikel
Volgende aanslagbiljetten worden oninbaar verklaard:
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820049497 o voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820045457 voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820102950 voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820081126 voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820135282 voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820090018 voor de som van 14,16 euro.
De Diftar aanslag met kohierartikel 241820179742 voor de som van 14,16 euro.
4.

GOEDKEURING AANREKENINGEN EN/OF BESTELBONNEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:
•

Lijst G/2019/57 voor een bedrag van 58.605,82 euro

Het betreft uitgaven waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen
toekomt.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:
•
5.

Lijst G/2019/57 voor een bedrag van 58.605,82 euro

AANVRAAG ONTVANGST WIELERCLUB 'SPORT & VERMAAK' - 60-JARIG BESTAAN.
De voorzitter van wielerclub 'Sport & Vermaak' diende een aanvraag in voor een ontvangst op het
gemeentehuis ter ere van het 60-jarig bestaan van de wielerclub.
BESLUIT
Het college neemt kennis van de ontvangst op 23 november 2019 om 10.30 uur.

6.

VASTSTELLING VAN DE AGENDA VOOR DE GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 2019
De agenda van de gemeenteraad van 28 mei 2019 wordt vastgesteld zoals in bijlage toegevoegd.

7.

BEPALEN DATUM VAN OVERLEG MET FLUVIUS
Yves Rigaux, lokale relatiebeheerder voor Maarkedal bij Fluvius, wenst een overleg in te plannen met
o.a. volgende bespreekpunten:
-

Openbare verlichting
PV-installatie gemeenteschool Nukerke

BESLUIT
Enig artikel
De heer Rigaux wordt uitgenodigd naar een zitting van het college.
8.

ALGEMENE VERGADERING ETHIAS OP 13 JUNI 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Ethias dd. 30 april 2019
met betrekking tot de algemene vergadering op 13 juni 2019 om 10 uur in Square Brussels Convention
Centre, Kunstberg te 1000 Brussel.
Voor de algemene vergadering van Ethias werd nog geen vertegenwoordiger en plaatsvervanger
aangeduid.
Deze kennisname, de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger zullen worden geagendeerd op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van
28 mei 2019.
9.

ALGEMENE VERGADERING IVLA OP 27 JUNI 2019
Als vennoot van IVLA ontving de gemeente de uitnodiging voor de Algemene vergadering op 27 juni
2019, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.
Deze kennisname en de goedkeuring van de agenda zullen worden geagendeerd op de zitting van de
gemeenteraad van 28 mei 2019.

10.

ALGEMENE VERGADERING TMVW OP 21 JUNI 2019
Als vennoot van TMVW ontving de gemeente de uitnodiging voor de algemene vergadering, alsook de
vraag om de agenda goed te keuren.
Deze kennisname en de goedkeuring van de agenda zullen worden geagendeerd op de zitting van de
gemeenteraad van 28 mei 2019.

11.

ALGEMENE VERGADERING GASELWEST OP 17 JUNI 2019
Als vennoot van Gaselwest ontving de gemeente de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook
de vraag om de agenda goed te keuren.
Deze kennisname en de goedkeuring van de agenda zullen worden geagendeerd op de zitting van de
gemeenteraad van 28 mei 2019.

12.

VERSLAG INSTALLATIEVERGADERING TOERISME OOST-VLAANDEREN
Het college neemt kennis van het verslag van de installatievergadering van 25 april 2019 en de data van
de algemene vergaderingen en raad van bestuur in 2019 van Toerisme Oost-Vlaanderen.

13.

VERLENGING MET 1 JAAR VAN DE WERVINGSRESERVE AANGELEGD INGEVOLGE HET VERGELIJKEND
EXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OMGEVING EN WONEN C1-C3
Teneinde de geldigheid van de wervingsreserve, aangelegd ingevolge het vergelijkend examen voor de
functie van administratief medewerker Omgeving en Wonen C1-C3, te garanderen wordt voorgesteld
deze opnieuw te verlengen met 1 jaar.
BESLUIT
Enig artikel
De wervingsreserve voor de functie van een administratief medewerker Omgeving en Wonen C1-C3,
aangelegd bij collegebesluit van 14 februari 2017 en verlengd bij collegebesluit van 24 april 2018, wordt
met 1 jaar verlengd tot 13 februari 2020.

14.

VERLENGING MET 1 JAAR VAN DE WERVINGSRESERVE AANGELEGD INGEVOLGE HET VERGELIJKEND
EXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN VERANTWOORDELIJKE CATALOGRAFIE EN
INFORMATIEGELETTERDHEID B1-B3
Teneinde de geldigheid van de wervingsreserve, aangelegd ingevolge het vergelijkend examen voor de
functie van verantwoordelijke catalografie en informatiegeletterdheid B1-B3, te garanderen wordt
voorgesteld deze opnieuw te verlengen met 1 jaar.
BESLUIT
Enig artikel
De wervingsreserve voor de functie van verantwoordelijke catalografie en informatiegeletterdheid B1B3, aangelegd bij collegebesluit van 7 februari 2017 en verlengd bij collegebesluit van 24 april 2018,
wordt met 1 jaar verlengd tot 6 februari 2020.

15.

VERLENGING MET 1 JAAR VAN DE WERVINGSRESERVE AANGELEGD INGEVOLGE HET VERGELIJKEND
EXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN DESKUNDIGE HRM EN COMMUNICATIE B1-B3
Teneinde de geldigheid van de wervingsreserve, aangelegd ingevolge het vergelijkend examen voor de
functie van deskundige HRM en communicatie B1-B3, te garanderen wordt voorgesteld deze opnieuw te
verlengen met 1 jaar.
BESLUIT
Enig artikel
De wervingsreserve voor de functie van deskundige HRM en communicatie B1-B3, aangelegd bij
collegebesluit van 31 januari 2017 en verlengd bij collegebesluit van 24 april 2018, wordt met 1 jaar
verlengd tot 30 januari 2020.

16.

VERLENGING MET 1 JAAR VAN DE WERVINGSRESERVE AANGELEGD INGEVOLGE HET VERGELIJKEND
EXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN TECHNISCH ASSISTENT D1-D3
Teneinde de geldigheid van de wervingsreserve, aangelegd ingevolge het vergelijkend examen voor de
functie van technisch assistent D1-D3, te garanderen wordt voorgesteld deze opnieuw te verlengen met
1 jaar.
BESLUIT
Enig artikel
De wervingsreserve voor de functie van technisch assistent D1-D3, aangelegd bij collegebesluit van 9
mei 2017 en verlengd bij collegebesluit van 24 april 2018, wordt met 1 jaar verlengd tot 8 mei 2020.

17.

AFSLUITEN VAN DE SELECTIEPROCEDURE VOOR DE BETREKKING VAN DESKUNDIGE
ORGANISATIEBEHEER
Doordat geen van beide kandidaten slaagde voor de selectieprocedure, kan niet overgegaan worden tot
een aanstelling.
BESLUIT
Artikel 1
Ingevolge het niet slagen van beide kandidaten voor de selectieprocedure kan niet overgegaan worden
tot een aanstelling.
Artikel 2
De selectieprocedure voor de aanwerving van een deskundige organisatiebeheer wordt afgesloten.

18.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.
BESLUIT
Artikel 1
Aan een vastbenoemde leerkracht lager onderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking voor
zorgkrediet (zorg voor kind tot en met 12 jaar) met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 1
september 2019 tot en met 30 juni 2020.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

19.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.
BESLUIT
Artikel 1
Aan een vastbenoemde leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking voor
medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 1 september 2019 tot 30
november 2019.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

21.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus was afwezig wegens
ziekte en werd vervangen. Het college dient over te gaan tot een tijdelijke aanstelling van een leerkracht
voor de vervanging van de zieke titularis.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een tijdelijke leerkracht kleuteronderwijs aangesteld op dinsdag 23 april 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.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

22.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Op donderdag 2 mei, maandag 6 mei en dinsdag 7 mei zijn verschillende klastitularissen tijdelijk niet
beschikbaar wegens overleg leerlingen, leeruitstap en ovsg-fietsproef. Het college dient over te gaan tot
de tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor de vervanging van de afwezige titularissen.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt op 2,6 en 7 mei een tijdelijke leerkracht kleuteronderwijs aangesteld om verschillende
titularissen 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.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
24.

VERZAMELDE GRAFORNAMENTEN NA OPRUIMING KERKHOF LOUISE-MARIE 2018. BESLISSING
BESTEMMING.
In de zomer van 2018 werden op het kerkhof van Louise Marie verschillende vervallen grafzerken
verwijderd. De nog aanwezige grafornamenten werden verzameld. Nabestaanden kregen vóór de
opruiming een jaar de tijd om de ornamenten weg te nemen. Zekerheidshalve werden de nog
aanwezige ornamenten nog een semester bewaard in de loods. Niemand meldde zich nog aan voor
afhaling. Aan het college wordt gevraagd om in te stemmen met het overbrengen van de ornamenten
naar het containerpark.
BESLUIT
Enig artikel
De niet afgehaalde grafornamenten van de vervallen graven van het kerkhof van Louise Marie worden
overgebracht naar het containerpark.

25.

KINDEROPVANG: AANVRAAG VAN REDDIE TEDDY (BOND MOYSON) TOT HET OVERHEVELEN VAN
SUBSIDIEERBARE PLAATSEN GEZINSOPVANG NAAR DE ZORGREGIO OUDENAARDE
Reddie Teddy, de kinderopvangdienst van Bond Moyson, diende een aanvraag in voor het overhevelen
van subsidieerbare plaatsen voor gezinsopvang van de regio Ninove naar de regio Oudenaarde. Aan het
college wordt gevraagd om hierover advies uit te brengen.
Op maandag 13 mei liep in de namiddag de mededeling van Kind & Gezin binnen dat een vergissing
werd gemaakt betreffende de adviesaanvraag en dat het gemeentebestuur de aanvraag niet moest
behandelen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de mededeling door Kind & Gezin waardoor dit agendapunt zonder
voorwerp wordt verklaard en niet verder wordt behandeld.

26.

GOEDKEURING VAN DE NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD
'SENIORENADVIESRAAD' EN GOEDKEUREN VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De gemeentelijke seniorenadviesraad werd opnieuw samengesteld. Tegelijkertijd werden de statuten en
het huishoudelijk reglement aangepast.
BESLUIT
Artikel 1

De vernieuwde samenstelling van de seniorenadviesraad wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke seniorenadviesraad worden ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
27.

VRAAG VAN INITIATIEFNEMER WANDELZOEKTOCHT IN LOUISE-MARIE VOOR SPONSORING DOOR HET
GEMEENTEBESTUUR
De organisator van een wandelzoektocht in Louise-Marie vraagt om een M-bon als deelnemersprijs te
kunnen ontvangen.
Op de aanvraag kan niet ingegaan worden omdat het een particulier initiatief betreft. Bijgevolg valt de
organisatie van voormelde activiteit niet binnen de bepalingen van de geldende subsidiereglementen
voor verenigingen.
Ingaan op de aanvraag voor het schenken van een M-bon als prijs zou een precedent scheppen en een
veelvoud aan aanvragen (kunnen) creëren.
BESLUIT
Artikel 1
Op het verzoek van de organisator van een wandelzoektocht in Louise-Marie wordt niet ingegaan.
Artikel 2
De inhoud van dit besluit wordt meegedeeld aan de organisator.

28.

KENNISNAME VAN GEPLANDE WERKEN DOOR NUTSMAATSCHAPPIJ FLUVIUS
Aan het college wordt kennis gegeven van het schrijven van Fluvius in verband met geplande werken te
Schorisse, nl. uitbreiden netten voor verkaveling gelegen Ronsestraat/Tenhoutestraat.

29.

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: GOEDKEURING
AANVRAAG TOT UITBREIDING TOERIT
Aan het college wordt de vraag tot goedkeuren van een afwijking van de reguliere breedte voor de
toerit naar een particuliere woning voorgelegd.
Het principe van AWV is dat elke particuliere woning één oprit krijgt van 4,5 meter breed. In sommige
gevallen kan hiervan worden afgeweken als de woning reeds een bredere oprit had, of als er meerdere
bestaande opritten zijn.
In het huidige geval worden nog wagens geparkeerd naast de oprit. Strikt genomen kan dit niet aanzien
worden als een bredere oprit. De extra parkeerplaatsen zijn echter wel rechtstreeks toegankelijk en
bereikbaar vanop de gewestweg waardoor dit als een bestaande bredere oprit kan beschouwd worden.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt ingestemd met een afwijking van de standaard breedte van een oprit voor een particuliere
woning. De oprit van de woning mag verbreed worden tot de voordeur (straataanzicht).

31.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT TOERISTISCHE RONDRIT VOOR MOTOREN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 1 JUNI 2019.
Er werd een aanvraag ingediend voor de doortocht van een toeristische rondrit voor motoren op
zaterdag 1 juni 2019.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan
voor het inrichten van de toeristische
rondrit voor motoren, op zaterdag 1 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
32.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE 'BOLDAIRIENNE' VOOR WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL
EN BEWEGWIJZERING OP MAANDAG 10 JUNI 2019.
Cyclo Bol d'Air Edingen vzw vraagt de toelating van de doortocht van de Boldairienne voor
wielertoeristen op maandag 10 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Cyclo Bol d’Air Edingen vzw voor het inrichten van de ‘Boldairienne’
voor wielertoeristen, op maandag 11 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

33.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE OLDTIMERTRACTOREN VAN DE SPOORWEGPUFFERS DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019.
De Spoorwegpuffers vraagt de toestemming voor de doortocht van hun rondrit met oldtimertractoren
op zondag 4 augustus 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Spoorwegpuffers,
voor het inrichten van de rondrit
met oldtimertractoren, op zondag 4 augustus 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

34.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE RETRO RONDE DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZONDAG 16 JUNI 2019.
Peloton en Centrum Ronde van Vlaanderen vragen de toelating voor de doortocht van de Retro Ronde
voor wielertoeristen op zondag 16 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan voor het inrichten van, 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

35.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT MOUNTAINBIKE VLAANDEREN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019.
Summerbike vzw vraagt de toelating voor de doortocht van de Mountainbike van Vlaanderen op zondag
25 augustus 2019.
Feiten en context
VZW Summerbike,
, wenst op zondag 25 augustus 2019 de Mountainbike van
Vlaanderen, wedstrijd gedeelte, in te richten, die deels over het grondgebied van Maarkedal loopt.
Er worden een 300 deelnemers verwacht.
Bij navraag aan lokale politie en bij nazicht van de activiteitenkalender is er op voormelde datum nog
een andere activiteit gepland. De Greyhounds wandeltocht, die vormt geen conflict met de wedstrijd.
In zitting van 26 maart werd reeds een eerste gedeelte, de recreatieve doortocht, op zaterdag 24
augustus 2019, goedgekeurd.
De vereniging vraagt toestemming voor de doortochten op onze gemeente en het bewegwijzeren van
het parcours en verbindt zich ertoe om de deelnemers preventief te informeren met betrekking tot het
respecteren van de wegcode, een hoffelijk optreden en respect voor het milieu en de omgeving.
Bevoegdheid
Artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Juridische grond
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VZW Summerbike,

voor het inrichten van de

Mountainbike van Vlaanderen, wedstrijd gedeelte, op zondag 25 augustus 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
36.

AANVRAAG VAN EEN STAANPLAATS CIRCUS PEPINO IN MAART 2020
Het Circus Pepino vraagt een staanplaats van minimum 1200 m² aan op het grondgebied van Maarkedal
voor de periode van 2 maart tot 9 maart 2020.
De circusuitbater voorziet zelf water en stroom.
BESLUIT
Artikel 1
Aan Circus Pepino wordt een standplaats toegestaan op het Louise-Marieplein voor de periode van
maandag 9 maart tot maandag 16 maart 2020 op voorwaarde dat volgende documenten worden
voorgelegd:
•
•

•
•
•
•

een kopie van het contract met de erkende dierenarts
een kopie van het meldingsformulier voor de dieren die niet voorkomen op de lijst A in de
omzendbrief van de federale overheidsdienst over het houden van dieren in circussen en
rondreizende tentoonstellingen
een afschrift van de combinatiepolis
een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
een technische beschrijving van de voorstelling
het schema van de tournee op naam van de contactpersoon

Artikel 2
Aan de circushouder wordt opgelegd om de omwonenden en de uitbater van de parochiezaal tijdig te
verwittigen van de inname van het Louise-Marieplein.
37.

MELDING VAN EEN PARCOURSWIJZIGING VOOR DE WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN OP
WOENSDAG 17 JULI 2019
Voor de wielerwedstrijd voor nieuwelingen op woensdag 17 juli 2019 werd een parcourswijziging
overgemaakt.
BESLUIT
Enig artikel
Neemt akte van de aanpassing van het parcours voor de wielerwedstrijd voor nieuwelingen op
woensdag 17 juli 2019.

38.

AANVRAAG VAN ORGANISATIE VAN KERMISWEEKEND NUKERKE OP ZATERDAG EN ZONDAG 10 EN 11
AUGUSTUS 2019
vzw Parochiale Werken vraagt de toelating voor de organisatie van hun Kermisweekend Nukerke op
zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019.
BESLUIT

Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan vzw Parochiale Werken,
het Kermisweekend Nukerke, op zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019.

voor het inrichten van

Artikel 2
Er wordt toelating gegeven tot opmaak van een tijdelijk politiereglement teneinde de veiligheid van het
evenement te garanderen.
Artikel 3
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
39.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN MOBIELE FRITUUR
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor de inname van openbaar domein
ter hoogte van
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een signalisatievergunning afgeleverd voor het plaatsen van een mobiele frituur op het
openbaar domein ter hoogte van de woning gelegen,

40.

DOORSTORTEN VAN DE VERKREGEN SUBSIDIE BETREFFENDE HET AUTODEELPROJECT
Voor het project ‘Maarkedal deelt elektrische wagens’ werd een subsidieaanvraag ingediend bij het
departement Omgeving van de Vlaamse overheid. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd. Solva, die dit
project voor de gemeente opvolgt, vraagt om de toegekende subsidies door te storten.
BESLUIT
Artikel 1
De ontvangen subsidies in het kader van het project “Maarkedal deelt elektrische wagens” worden
doorgestort naar SOLVA.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving en Wonen en de dienst
Financiën.

41.

AANVRAAG VAN DE TOELATING TOT AFVUREN VAN VREUGDESALVO'S NAAR AANLEIDING VAN EEN
HUWELIJK OP 7 JUNI 2019
Ter gelegenheid van een huwelijk werd een aanvraag ingediend voor het afvuren van vreugdesalvo's op
7 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating gegeven aan
om naar aanleiding van
hun huwelijk vreugdesalvo’s af te vuren op vrijdag 7 juni 2019 tot maximum 22 uur.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de lokale politie.

42.

OMGEVINGSMELDING OMV_2019060722
De melding heeft betrekking op een ondiepe grondwaterwinning bij een bio groentebedrijf, gelegen

43.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2018077272
De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein in negen loten waarvan één voor gesloten
bebouwing en drie voor halfopen bebouwing, gelegen
BESLUIT
Enig artikel
De aanvraag voor het verkavelen van een terrein in negen loten waarvan één voor gesloten bebouwing,
drie voor halfopen bebouwing, vijf voor tuinzone en het afbreken van de woning
wordt vergund.
Bijzondere voorwaarden bij de afbraak van de woning
•

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 voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der ruwbouwwerken
volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand zoals vastgesteld in de
staat van bevinding bij de aanvang der werken;

•

De vrijstaande delen der zijgevels 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 nodige voorzorgen te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming
van de vrijgekomen mandelige muren;

Bijzondere voorwaarden en lasten bij de verkaveling
Voorwaarden
•

De goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften te respecteren, mits volgende
wijziging/aanvulling:

Achtertuinstrook – constructies
Toelichting:

Voorschrift:

Er is geen specifieke zone aangeduid voor
de oprichting van afzonderlijke
bijgebouwen, deze keuze is afhankelijk van
de wensen van de bouwheer en zal
hoofdzakelijk bepaald worden in functie
van de aanleg van de tuin, de oprit enz.

Afzonderlijke bijgebouwen mogelijk in de
tuinzone op min. 1m van de achterste
perceelsgrens en tot op min. 1m van de
zijdelingse perceelsgrens en/of op de
zijdelingse perceelsgrens mits akkoord van
de aanpalende eigenaar.

De hoogte van de bijgebouwen wordt
beperkt tot maximaal 3,5m zodat de
hogere hoofdgebouwen beeldbepalend
zullen zijn voor de verkaveling.
Dit hoeft geen toelichting.

Voor loten 2, 8 & 9 is een bijgebouw
toegestaan van max. 12m².
Voor lot 1 bestaat de mogelijkheid om een
bijgebouw op te richten van max. 20 m²,
wat mogelijks kan gebruikt worden als
aparte garage.
De hoogte van de afzonderlijke
bijgebouwen is max. 3,5m.
De hoofd- en bijgebouwen moeten één
architecturaal geheel vormen.
Duurzame en esthetisch verantwoorde
materialen, d.w.z. geen betonplaten,
golfplaten, metalen
boxen …
Voor loten 1 & 2: Per huiskavel (samenstel
van aaneengesloten percelen) kan één
afzonderlijke garage of bergplaats of serre
worden opgericht op twee meter van de
zijdelingse perceelsgrens en één meter van
de achterste perceelsgrens (niet in
voortuinstrook), met een maximumoppervlakte van 40 m² en uitgevoerd in
dezelfde materialen als deze gebruikt voor
het hoofdgebouw of type houten
tuinhuisje, de plaatsing kan ook op de
perceelsgrens geschieden voor zover het
een gekoppeld gebouw met de gebuur
betreft (een gezamenlijk ontwerp of
schriftelijk akkoord is hier vereist), een
maximum-hoogte van 3m afgewerkt met
plat dak; indien afgewerkt met hellend dak:
max. kroonlijsthoogte van 2,5 m, max.
nokhoogte van 3,5 m.
Voor loten 3, 4, 5, 6 & 7: Per huiskavel
(samenstel van aaneengesloten percelen)
kan één afzonderlijke garage of bergplaats
of serre worden opgericht op twee meter
van de zijdelingse en achterste
perceelsgrens (niet in voortuinstrook), op
18 m achter de voorgevelbouwlijn, met een
maximum-oppervlakte van 40 m² en
uitgevoerd in dezelfde materialen als deze
gebruikt voor het hoofdgebouw of type
houten tuinhuisje, de plaatsing kan ook op
de perceelsgrens geschieden voor zover het
een gekoppeld gebouw met de gebuur
betreft (een gezamenlijk ontwerp of
schriftelijk akkoord is hier vereist), een
maximum-hoogte van 3m afgewerkt met

plat dak; indien afgewerkt met hellend dak:
max. kroonlijsthoogte van 2,5 m, max.
nokhoogte van 3,5 m.
Zijtuinstrook – constructies

•

Toelichting:

Voorschrift:

Afzonderlijke bijgebouwen zijn toegelaten,
echter het groene karakter van de tuin
primeert.

Voor lot 1 is een carport/garage toegestaan
met plat dak in de zijtuinstrook en
gedeeltelijk in de voortuinstrook met max.
kroonlijsthoogte van 3m (zie
verkavelingsplan)

Bouwvergunningen kunnen slechts afgeleverd worden nadat de ‘voorafgaandelijke lasten’
uitgevoerd zijn;

Lasten die voorafgaand aan de verkoop der loten moeten worden uitgevoerd door de verkavelaar:
•

De eventueel ontbrekende nutsleidingen aan te leggen op eigen kosten (verkavelaar-eigenaar)
nadat het College goedkeuring verleend heeft voor de uitvoering ervan;

•

Vooraleer tot de verkoop (of een andere wijze van vervreemding) der bouwloten over te gaan
een proces-verbaal van opmeting van de goedgekeurde verkaveling (met afpaling der loten),
ondertekend door een beëdigd landmeter, kostenloos voor te leggen aan het college van
burgemeester en schepenen;

•

De adviezen van Farys, Fluvius – Eandis, Telenet, Proximus en Agentschap Wegen & Verkeer
strikt na te leven;

•

Slechts over te gaan tot verkoop van de loten na het bekomen van een verkoopbaarheidsattest,
opgemaakt door de gemeente, waarin bevestigd wordt dat aan alle vermelde voorwaarden en
vooraf uit te voeren lasten voldaan is;

Lasten die nadien moeten worden uitgevoerd door de verkavelaar:
•

(geen)

aandachtspunten
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zij. Stedenbouwkundige handelingen die de
verwezenlijking van de verkaveling tot doel hebben zijn veelal onderworpen aan de stedenbouwkundige
vergunningsplicht alvorens ze uitgevoerd mogen worden.

Namens het college van burgemeester en schepenen
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
burgemeester

