Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 28 mei 2019 om 09.35 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Isabel Van Quickelberghe, burgemeester wnd. voor agendapunt 10. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23. ,
24. , 25. , 26. , 27. , 28. , 29. , 30. , 31. , 32. , 33. , 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. , 43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48.
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, burgemeester verontschuldigd voor agendapunt 10. , 13. , 14. , 15. , 16. , 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23.
, 24. , 25. , 26. , 27. , 28. , 29. , 30. , 31. , 32. , 33. , 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. , 43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48.
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

KLACHT TEGEN DWANGBEVEL BETREFFENDE SLUIKSTORT
De kosten voor een ontvangen dwangbevel voor het invorderen van een belasting op sluikstort worden
betwist door de overtreder. Haar argumentatie wordt voorgelegd aan het college. De deurwaarder wil
vernemen of het dossier mag verder gezet worden.
BESLUIT
Enig artikel
Aan gerechtsdeurwaarder Bergé wordt opdracht gegeven om dit dossier verder te zetten.

3.

BEZWAARSCHRIFT TEGEN AANSLAGBILJET MET KOHIERARTIKEL 000063 BETREFFENDE BELASTING OP
TWEEDE VERBLIJVEN
Er werd een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag van een belasting op tweede verblijven. Het
college dient als administratieve overheid het bezwaarschrift al dan niet ontvankelijk te verklaren en
beslist over het al dan niet inwilligen van het bezwaar.
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, 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.

4.

BEZWAARSCHRIFT TEGEN AANSLAGBILJET MET KOHIERARTIKEL 000085 BETREFFENDE BELASTING OP
TWEEDE VERBLIJVEN
Er werd een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag van een belasting op tweede verblijven. Het
college dient als administratieve overheid het bezwaarschrift al dan niet ontvankelijk te verklaren en
beslist over het al dan niet inwilligen van het bezwaar.
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen

5.

zal vrijgesteld worden van de belasting op tweede verblijven.

VASTSTELLING VAN DE REKENING 2018. BESPREKING.
Aan het college wordt het ontwerp van de jaarrekening voor het jaar 2018 voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
Artikel 2
De vaststelling van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 wordt op de agenda van de gemeenteraad
van 25 juni 2019 geplaatst.

6.

NOTULEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR SOLVA VAN 7 MEI 2019. KENNISNAME.
SOLVA maakte de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 mei 2019 over.
Het college neemt kennis van de notulen.

7.

OMZENDBRIEF KB/ABB 2019/4 BETREFFENDE DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNEN 2020-2025 VAN
DE LOKALE BESTUREN VOLGENS DE BELEIDS- EN BEHEERCYCLUS. KENNISNAME.
De Vlaamse regering maakte omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus over.
Het college neemt kennis van de omzendbrief.

8.

REGLEMENT ROND INTERIMWERK
Nu lokale besturen ook gebruik mogen maken van interimkrachten, is het aangewezen hiervoor een
reglement op te maken. Zo kan in geval van nood een interimkracht ingeschakeld worden voor
welbepaalde opdrachten, zoals omschreven in het reglement. Na overleg met het college van
burgemeester en schepenen, wordt het voorstel voorgelegd aan het syndicaal overleg, waarna het ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
BESLUIT

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorliggende reglement rond
interimwerk. Het reglement wordt voorgelegd aan het syndicaal overleg op 6 juni 2019 en op de agenda
van de gemeenteraad van 25 juni 2019 geplaatst.
9.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD SINT-PETRUS SCHORISSE
De kerkraad van Sint-Petrus Schorisse maakte de notulen over van de vergadering van 16 mei 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Petrus Schorisse
dd. 16 mei 2019.

10.

PARKEERPROBLEMATIEK WARENHUIS DE SPAR, ETIKHOVESTRAAT
Leveranciers van het warenhuis dreigen de uitbater te beboeten omdat er geen parking voor het leveren
van goederen voorzien is. De voorziene parkeervakken worden gebruikt door de bewoners van de
appartementen boven het warenhuis en de bezoekers van het warenhuis.
BESLUIT
Enig artikel
Deze aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan de technische cel verkeer van de politiezone.

11.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid
om niet-ingevulde vervangingen om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later
tijdens het schooljaar aanwenden.
Op maandag 20 mei werden deze vervangingseenheden gebruikt voor de opvang van de klassen wegens
overleg. Dit moet nog vertaald worden in de aanstelling van de leerkracht die instond voor de opvang.
BESLUIT
Artikel 1
Betrokkene wordt aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs op 20 mei 2019 om diverse 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.

12.

CAPACITEITSBEPALING VOOR DE VESTIGINGEN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLEINE
REUS
Bij de voorbereidingen voor de lancering van het aanmeldingssysteem in 2020-2021 werd het bestuur
gewezen op de kansen die een efficiëntere invulling van de capaciteit voor de school biedt. De huidige
capaciteit werd vastgelegd in 2012. Door een herziening kunnen de werkingsmiddelen efficiënter
aangewend worden.
BESLUIT

Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de capaciteit efficiënter
in te vullen. De vaststelling van de capaciteit wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 25 juni.
13.

LOKALE ECONOMIE: AANVRAAG TOT DEELNAME AAN BIZLOCATOR VOOR LOKALE BESTUREN
BizLocator is een platform dat ondernemers ondersteunt in de zoektocht naar een passende locatie en
hen begeleidt in de verdere stappen na het bepalen van een locatie en vastgoedobject. Hierbij werkt
bizLocator nauw samen met de dienst economie van lokale besturen, het Agentschap Innoveren &
Ondernemen en CIB Vlaanderen. Onder de coördinatie van SOLVA kan ingetekend worden op een
engagementesverklaring.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om de intentieovereenkomst bizLocator te ondertekenen.

14.

ENGAGEMENTSVERKLARING OPRICHTING PROJECTVERENIGING EN AANVRAAG
ERFGOEDCONVENANT.
Erfgoed Vlaamse Ardennen is momenteel georganiseerd als interlokale vereniging. Om aanspraak te
kunnen maken op Vlaamse middelen moet de werking omgevormd worden tot een projectvereniging
met rechtspersoonlijkheid. Enkel een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid kan een
aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant indienen.
BESLUIT
Enig artikel
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de intentie voor de oprichting van een
projectvereniging in het domein cultuur en erfgoed voor de regio Vlaamse Ardennen en ondertekent de
hiertoe door EVA opgemaakte engagementsverklaring.

15.

TER KENNISGEVING: NIEUW LOGO/CAMPAGNEBEELD VOOR DE 11 JULI AVONDMARKT.
Om de 11 juli avondmarkt meer herkenbaarheid te geven, werd een logo/campagnebeeld ontworpen.
BESLUIT
Enig artikel
Neemt kennis van het logo voor de 11 juli avondmarkt.

16.

AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN FIETSPADENPROJECT N457: GOEDKEURING
VORDERINGSSTAAT 12
Het studiebureau maakte vorderingsstaat nr. 12 voor goedkeuring over.
BESLUIT
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 12 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627
Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van € 8.961,84 excl. btw of
€ 10.843,83 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 1.415.345,93 excl. btw of
€ 1.712.568,60 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 € 263.638,63 excl. btw
of € 319.002,74 incl. 21% btw.

Artikel 2:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in ACT-12.1.1/0200002240007/BESTUUR/CBS/IE-10.
Artikel 3:
De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.
17.

GOEDKEURING - AANVRAAG TOT UITBREIDING INRIT
Er werd een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een inrit voor het aanvoeren van
bouwmaterialen en het oprijden met landbouwcombinaties ter hoogte van
BESLUIT
Artikel 1
De verbreding van de inrit met 1 meter wordt toegestaan.
Artikel 2
De werken worden uitgevoerd door de technische uitvoeringsdienst op kosten van de aanvrager.

18.

GOEDKEURING - AANVRAAG TOT TIJDELIJK WEGNEMEN VAN EEN KATAFOOTPAAL
Een bouwheer vraagt de toestemming voor het wegnemen van een katafootpaal om de oprit beter
bereikbaar te maken voor het aanvoeren van materialen voor de bouw van een dierenartsenpraktijk.
BESLUIT
Artikel 1
Het tijdelijk wegnemen van de katafootpaal wordt toegestaan.
Artikel 2
Er wordt toestemming verleend aan de aannemer van de bouwheer om voor rekening van de bouwheer
de katafootpaal tijdelijk weg te nemen. Het herstel van het openbaar domein gebeurt in overleg en
volgens de richtlijnen van de patrimonium.

19.

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: GOEDKEUREN SLOPEN
VERLICHTING
Voor de aanleg van het de wegenis en het fietspad in de dorpskern van Maarke moet de bestaande
openbare verlichting gesloopt worden. Er worden 2 opties voor de uitvoering van deze werken
voorgelegd aan het college.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt opdracht gegeven aan de dienst patrimonium om na te gaan of aannemer Besix de
uitvoeringstermijn van 9 werkdagen die Fluvius nodig heeft voor het verwijderen van de oude openbare
verlichting en het plaatsen van de nieuwe openbare verlichting kan ondervangen in de planning.

20.

AANVRAAG VOOR HET VERHARDEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE VAN EEN INRIT
Er werd een aanvraag ingediend voor het verharden van het openbaar domein. Door uitwijkend verkeer
wordt de steenslag op de inrit van de aanvrager steeds weggereden en ontstaan putten naast de weg. Er
wordt gevraagd om het deel openbaar domein ter hoogte van deze oprit te verharden.
BESLUIT

Artikel 1
Aangezien deze strook vaak als uitwijkstrook wordt gebruikt, wordt beslist om het openbaar domein te
verharden met grasdallen. Voor deze werken worden geen kosten in rekening gebracht.
Artikel 2
Er wordt toelating verleent om paaltjes met een ketting te voorzien om het privaat domein af te
bakenen.
Artikel 3
De bewoners worden op de hoogte gebracht van de beslissing van het college.
21.

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR HET ASFALTEREN VAN GEMEENTEWEGEN. GOEDKEUREN VAN HET
BESTEK EN DE WIJZE VAN GUNNEN. VASTSTELLEN VAN DE LIJST VAN AAN TE SCHRIJVEN AANNEMERS.
Een aantal gemeentewegen zijn aan herstelling toe. Op basis van de prioriteitenlijst en enkele
bijkomende dringende herstellingen werd het bestek opgemaakt. Aan het college wordt gevraagde om
het bestek en de wijze van gunnen goed te keuren en om de lijst van aan te schrijven aannemers vast te
stellen.
BESLUIT

22.

Artikel 1:

Het bestek met nr. 2019/064 en de raming voor de opdracht “Onderhoud van KWSverhardingen Categorie C”, opgesteld door Gemeente Maarkedal worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 37.826,03 euro excl. btw of 45.769,5
euro incl. btw.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3:

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- STADSBADER NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke;
- Verschatse Asfalt, Fabriekstraat 39 te 9700 Ooike(Oudenaarde);
- Van Robays, Rijksweg 131 te 9870 Zulte;
- VAN MEENEN NV, Knokstraat 5 te 8780 Oostrozebeke;
- Adiel Maes nv, Brugsebaan 2 te 8810 Lichtervelde.

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 juni 2019 om 10.00 uur.

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0200-00/2240007/IE-61 (actie GBB-CBS).

HERSTELLEN VAN DELEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN IN DE WEITSTRAAT. STAND VAN ZAKEN.
Een aantal bewoners van de Weitstraat dienden vorig jaar een aanvraag in voor het herstellen en
aanpassen van delen van het openbaar domein in de Weitstraat. Het college besliste deze aanvragen te
ondervangen in een algemene heraanleg van de Weitstraat.
BESLUIT
Enig artikel

Er wordt beslist om de vereiste plaatselijke werken uit te voeren ter hoogte van de woningen gelegen
Weitstraat
de water- en modderoverlast in te dijken.
23.

KENNISNAME - SCHRIJVEN AANNEMER - GETUIGSCHRIFT VAN GOEDE UITVOERING DER WERKEN
Een aannemer vraagt om een getuigschrift van de goede uitvoering van de werken op het grondgebied
van Maarkedal te ondertekenen.
Het college beslist dit getuigschrift te ondertekenen.

24.

AANVRAAG VOOR HET GEBRUIK VAN DE NIEUWE BOSSENAARMOLEN ALS RUSTPUNT VOOR EEN
ZOMERWANDELING
Er werd een aanvraag ingediend voor het gebruik van het stenen molenkot van de nieuwe
Bossenaarmolen als rustpunt voor een zomerwandeling.
BESLUIT
Enig artikel
Het college verleent goedkeuring voor het gebruik van de site en het stenen molenkot van de
Bossenaarmolen. Hierbij wordt gevraagd om de alle voorzichtigheid in acht te nemen rondom de molen
en de site netjes achter te laten.

25.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN WIELERWEDSTRIJD
VOOR NIEUWELINGEN OP 17 JULI 2019
Op woensdag 17 juli 2019 wordt een wielerwedstrijd voor nieuwelingen georganiseerd door wielerclub
‘Sport en Vermaak’. Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor nieuwelingen, georganiseerd door wielerclub ‘Sport en
Vermaak’, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op woensdag 17 juli 2019 van 12 tot 19 uur
Parkeerverbod
•

Hofveldstraat, aan de aankomstzone; 100m voor en 100m na de aankomst

Op woensdag 17 juli 2019 vanaf 15 tot 19 uur
Parkeerverbod
•
•

Hofveldstraat; uitgezonderd de wettelijk voorziene parkeerstroken; tussen de Stokstraat en de
Kaperij
Kaperij, Bosgatstraat, Breeweg, Stokstraat en Parkstraat

Éénrichtingsverkeer
•
•
•
•
•
•

Hofveldstraat vanaf kruispunt met de Parkstraat tot aan en in de richting van de Kaperij
(uitgezonderd voertuigen de Lijn).
Kaperij vanaf kruispunt met de Langestraat tot aan en in de richting van de Bosgatstraat.
Bosgatstraat vanaf de Kaperij, tot aan en in de richting van de Breeweg.
Breeweg vanaf de Bosgatstraat, tot aan en in de richting van de Stokstraat.
Stokstraat vanaf de Breeweg, tot aan en in de richting van de Parkstraat.
Parkstraat, vanaf de Stokstraat, tot aan en in de richting van de Hofveldstraat.

Omlegging voor de Hofveldstraat via de Kaperij, Bosgatstraat, Breeweg, Stokstraat en Parkstraat. De
omleiding voor de Breeweg via de Stokstraat, Parkstraat, Hofveldstraat, Langestraat, Ronsestraat en
Koekamer.
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 186 van het gemeentedecreet.
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.

26.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN RUITEROMMEGANG
ST. ELOOI TE MAARKE-KERKEM
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de ruiterommegang St. Elooi te
Maarke-Kerkem om een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de ruiterommegang St. Elooi te Maarke-Kerkem, georganiseerd door St.
Eligiusruiters Maarke-Kerkem, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 23 juni 2019 van 10 tot 18 uur
Parkeerverbod
•
•

Hasselstraat vanaf rusthuis tot aan Hasselstraat 25
(Oude) Hasselstraat vanaf nr. 9 tot en met nr.14

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 186 van het gemeentedecreet.
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.

27.

AANVRAAG VOOR HET GOEDKEUREN VAN EEN DOORTOCHT VAN DE OLDTIMERTRACTOREN DOOR
MAARKEDAL OP ZONDAG 30 JUNI 2019
De Materse Oldtimervrienden wensen de 19e rondrit met oldtimertractoren in te richten op zondag 30
juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Materse Oldtimervrienden voor het inrichten van de 19e rondrit voor
oldtimertractoren, op zondag 30 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.

28.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN HET KERMISWEEKEND
IN NUKERKE
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van het kermisweekend in Nukerke om
een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van het kermisweekend Nukerke, georganiseerd door VZW Parochiale Werken, zijn de
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf maandag 5 augustus tot en met dinsdag 13 augustus – zie bijlage 1
Parkeerverbod
•

Parking recht tegenover kerk, gelijklopend met de Kerkewijck

Vanaf vrijdag 9 augustus tot en met zaterdagmiddag 10 augustus om 16 uur – zie bijlage 2
Parkeerverbod
•

Parking recht tegenover kerk, gelijklopend met de Kerkewijck

Verkeersvrij
•

Nukerkeplein achter de kerk, vanaf kruispunt met de Boelaardstraat tot aan De Riemaecker. Deze
maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden C3.

Op zaterdagmiddag 10 augustus van 16 uur tot en met 21 uur – zie bijlage 3A en B
Parkeerverbod
•

Parking recht tegenover kerk, gelijklopend met de Kerkewijck

Verkeersvrij
•
•
•
•

Volledige dorpscentrum/ Kerkewijck tot en met het kruispunt Eglantierstraat/Nukerkeplein,
Nukerkeplein/Nukerkstraat tot aan de bocht met de Boelaardstraat.
De Glorieuxstraat
1 rijstrook van de Pontstraat vanaf kruispunt Glorieuxstraat/Pontstraat tot en met kruispunt
Pontstraat/Lindeke
Lindeke

Deze maatregelen zullen worden aangeduid met de borden C3, C3 met onderbord uitgezonderd
plaatselijk verkeer, B21 en B19. Omleidingen zullen worden voorzien langs Pontstraat en Mere voor wie
van Etikhove komt, Zakstraat voor wie van de Eglantierstraat komt, en Mere en Pontstraat voor wie van
richting Oude Heerweg komt.
Vanaf zaterdag 10/8 om 21 uur tot en met zondag 11/8 om 21 uur – zie bijlage 4
Parkeerverbod
•

Parking recht tegenover kerk, gelijklopend met Kerkewijck

Verkeersvrij

•

Volledige dorpscentrum/ Kerkewijck tot en met het kruispunt Eglantierstraat/Nukerkeplein,
Nukerkeplein/Nukerkstraat tot aan de bocht met de Boelaardstraat, en het kruispunt met de
Glorieuxstraat.

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.
Het rustoord kan steeds bereikt worden via de Boelaardstraat. De bewoners zullen geïnformeerd
worden via een bewonersvergadering die georganiseerd wordt door de organisator.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
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.

29.

AANVRAAG VOOR DE GOEDKEURING VAN EEN DOORTOCHT VAN EEN RECREATIEFIETSTOCHT DOOR
MAARKEDAL OP ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019.
VZW Sint Katrien Wheel wensen een recreatieve fietstocht in te richten op zondag 18 augustus 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan vzw Katrien Wheel voor het inrichten van de recreatieve fietstocht, op
zondag 18 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.

30.

AANVRAAG VOOR HET ORGANISEREN VAN DE RUITEROMMEGANG SINT-MICHEL NUKERKE DOOR
MAARKEDAL OP ZONDAG 21 JULI 2019
Koninklijke Ruitervereniging Sint-Michel Nukerke wenst de Ruiterommegang in te richten op zondag 21
juli 2019. Er worden zo een 150 deelnemers verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Ruitervereniging Sint-Michel voor het inrichten van de
Ruiterommegang, op zondag 21 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.
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.

31.

AANVRAAG VOOR DE GOEDKEURING VAN EEN DOORTOCHT VAN DE PEUGEOT CLASSIC VOOR
WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL OP 13 EN 14 JULI 2019
Peugeot Classic Vandecasteele wensen de Peugeot Classic voor wielertoeristen in te richten op zaterdag
13 en zondag 14 juli 2019. Er worden zo een 400 deelnemers verwacht. Er zijn op die dag nog andere
activiteiten voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peugeot Classic Vandecasteele voor het inrichten van de Peugeot Classic
voor wielertoeristen, op zaterdag 13 en 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.
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 VOOR DE GOEDKEURING VAN DE DOORTOCHT VAN DE OLDTIMERRIT PAUL LIETAER
DOOR MAARKEDAL OP ZONDAG 7 JULI 2019.
Automobielclub Zwevegem wensen de oldtimerrit Paul Lietaer Classic in te richten op zondag 7 juli
2019. Er worden zo een 100 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog andere activiteiten voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Automobielclub Zwevegem voor het inrichten van oldtimerrit Paul
Lietaer Classic, op zondag 7 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.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.

33.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN
RUITEROMMEGANG SINT-MICHEL NUKERKE
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van ruiterommegang Sint-Michel
Nukerke om een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de ruiterommegang te Nukerke, georganiseerd Koninklijke Ruitervereninging SintMichel te Nukerke, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 21 juli 2019 van 12 tot 18 uur
Parkeerverbod
•

Nukerkeplein

Verboden toegang in beide richtingen voor alle bestuurders uitgezonderd plaatselijk verkeer:
•
•
•
•
•

Nukerkestraat (vanaf woning nr. 10)
Boelaardstraat
Glorieuxstraat
Eglantierstraat
Nukerkeplein

Het verkeer komende van de Nukerkestraat wordt omgeleid via de Oude Heerweg en de Pontstraat. Het
verkeer komende van Den Hul en de Eglantierstraat wordt omgeleid via de Zakstraat en de Pontstraat.
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 186 van het gemeentedecreet.
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.

34.

RIOLERINGSPROJECT BOSGAT. OPMAAK ONTWERPPLANNEN. VASTSTELLEN VAN AAN TE SCHRIJVEN
STUDIEBUREAUS.
Voor de aanleg van riolering ter hoogte van de Bosgatstraat is interommunale Farys het opdrachtgevend
bestuur. Om de ontwerpplannen op te maken moet een studiebureau aangeduid worden. Farys vraagt
om de lijst van aan te schrijven studiebureaus vast te stellen voor het indienen van een offerte.
BESLUIT
Enig artikel
Aan Farys mee te delen dat volgende de volgende studiebureaus geselecteerd worden om een offerte in
te dienen:
-

35.

D’Hauwer-Goegebuur
S-bilt
Irtas
Astroplan
Plantec
VK-engineering

LAADINFRASTRUCTUUR VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN: VOORSTEL VOOR HET PLAATSEN VAN EEN
EXTRA LAADPAAL.
Sommige besturen plaatsen niet alle voorziene laadpalen. Fluvius vraagt het bestuur of het interesse
heeft in de plaatsing van een extra laadpaal op haar grondgebied.
BESLUIT
Enig artikel
Aan Fluvius wordt volgende extra locatie opgegeven:
•

in geval van plaatsing in 2021: Jeugd- en bewegingscentrum Maalzaak.

•

in geval van plaatsing in 2019: Nukerkeplein

36.

KENNISGEVING VAN EEN NIEUW SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFFENDE DE WERKING VAN HET
BODEMSANERINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS (BOFAS)
Aan het college wordt kennis gegeven van het nieuwe samenwerkingsakkoord betreffende de werking
van het bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS)

37.

HERAANLEG STATIONSBERG EN STATIONSPLEIN. BESPREKING VAN HET ONTWERPPLAN VOOR HET
STATIONSPLEIN.
Aan het studiebureau werd gevraagd om het ontwerpplan voor het Stationsplein aan te passen. Er werd
gevraagd om meer groenelementen te voorzien en een echt plein te creëren, rekening houdende met
de doorstroming van het gewone verkeer en de toegang tot het containerpark. Het studiebureau
maakte een aangepast ontwerp over en vraagt om opmerkingen door te geven.
BESLUIT
Enig artikel
Het college formuleert de volgende opmerkingen:

38.

•

Werd rekening houden met de moutainbikeroute die langs de voetweg tussen de Stationsberg en
de Mussestraat loopt?

•

Er is bijkomend grondinname vereist voor aanleg gracht als erosiemaatregel langs de voetweg
tussen de Stationsberg en de Mussestraat

•

De voetweg langs de spoorweg is eigendom van NMBS aan wie toestemming zal moeten gevraagd
worden met wie de nodige afspraken zullen moeten gemaakt worden

•

Wat is de meerwaarde van de verplaatsing van de uitritzuil van het containerpark. Indien dit enkel
voor groenaanleg nodig is, kan als alternatief het bestaande eiland waarop de inrit- en uitritzuil
gemonteerd zijn aan de buitenkant van het containerpark doorgetrokken worden. Daarin kan de
aanplant van een inheemse boom en bloemen voorzien worden

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: TOEKENNING VAN EEN
SUBSIDIE VOOR PRIVATE AFKOPPELINGSWERKEN
Bij de heraanleg van de wegenis langs de N457 werd private afkoppelingswerken uitgevoerd. Deze
werken zijn deels gesubsidieerd. Aan het college wordt gevraagd om voor de voorgelegde uitgevoerde
werken de subsidie toe te kennen.
BESLUIT
Artikel 1
Aan de bewoners op volgende adressen wordt een afkoppelingssubsidie van 500 euro toegekend:

39.

AKTENAME VAN HET BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
BETREFFENDE HET BEROEP TEGEN DE AFGIFTE VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
(OMV_2018118126)
De beslissing van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende de afgifte van een
omgevingsvergunning (OMV_2018118126) voor het rooien van 6 bomen werd overgemaakt.

40.

OMGEVINGSMELDING OMV_2019047569
Er werd een melding ingediend voor de plaatsing van een ondergrondse propaangastank op een perceel
gelegen
te Maarkedal.
BESLIST:
Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit (iioa) met OMV_2019047569 zijnde propaangastank, gelegen
te 9680 Maarkedal,
de
kadastraal bekend: 3 afd (Maakre), sectie B, nr. 446d, omvattende:
Rubriek
17.1.2.2.1°

Aard

Omschrijving
Ondergrondse propaangsastank

Hoeveelheid + eenheid
2.950 liter

Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van
de meldingsakte.
Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

Hoofdstukken 4.1 tem 4.10
Hoofdstuk 5.17.3.3

Algemene milieuvoorwaarden
Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze
opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele
versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel
II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarde:
/
41.

KLIMAATTOURNEE IN VLAANDEREN: WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE KLIMAATVERANDERING PRESENTATIE
Bij het college wordt gepeild naar de interesse in een presentatie van "Klimaattournee in Vlaanderen:
wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering".
BESLUIT
Enig artikel
Het college gaat hierop niet in.

42.

AANVRAAG VOOR DE GOEDKEURING VAN HET KERMISWEEKEND LOUISE-MARIE VAN 20 TOT 24
SEPTEMBER 2019.
Vzw Louise-Marie La Salette wensen het kermisweekend Louise-Marie in te richten op 20 tem 24
september 2019. Er worden zo een 600 deelnemers verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Vzw Louise-Marie La Salette voor het inrichten van het Kermisweekend

Louise-Marie, van vrijdag 20 tot dinsdag 24 september 2019 en het plaatsen van tijdelijke
publiciteitsborden.

43.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE KERMISWEEKEND LOUISE-MARIE
VAN VRIJDAG 20 TOT MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019
De organisatoren van de kermis Louise-Marie vragen om het verlenen van een afwijking op de
geluidsnormen inzake van vrijdag 20 tot maandag 23 september 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 95 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: VZW Louise-Marie La Salette
Evenement/activiteit + locatie: kermis Louise-Marie
Tijdstip: vrijdag 20 tot maandag 23 september 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur
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.

44.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019022663 - ADVIES
Er werd bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid een vergunningsaanvraag ingediend
voor het aanleggen van een nieuwe ondergrondse hoge druk aardgasvervoerleiding op het grondgebied
van Maarkedal. Aan het college wordt gevraagd om haar advies uit te brengen.
BESLUIT
Artikel 1
Rekening houdend met bovenstaande argumenten wordt de omgevingsaanvraag, ter realisatie van een
6,9 km lange nieuwe ondergrondse hoge druk aardgasvervoerleiding DN150 en haar toebehoren tussen
Ronse en Maarkedal, gunstig geadviseerd.

45.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019050099
Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het afbreken van een woning en het bouwen van een
tweewoonst gelegen
BESLUIT

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het afbreken van een woning en het bouwen van
een tweewoonst, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden
• Voor men kan overgaan tot het opsplitsen van voorliggend perceel (perc. nr. 364 D 2) en het
afzonderlijk verkopen van de woningen dienen de woningen wind- en waterdicht te zijn.
• 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’) via septische put (min. 2000 l tot 5 IE + 300 l/IE per bijkomend
IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in centraal gebied);
• De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5000 l (woning 1) + 5000 l (woning 2)), voorzien
van een pomp voor hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;
• Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 1455 l (woning 1) + 1455 l (woning 2) en
een infiltratieoppervlakte van min. 2,33 m² (woning 1) + 2,33 m² (woning 2); 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 om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;
• 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;
• Geen uitgravingen en/of ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse
perceelsgrens links / rechts zonder het akkoord van de aanpalende gebuur;
• 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.
46.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019010903
Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van een eengezinswoning met een
bovendakse uitbreiding gelegen Fonteineweg 17.

BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verbouwen van een ééngezinswoning met
bovendakse uitbreiding, 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 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 afvoer van regen- en afvalwater van het dak van de constructie uit te voeren overeenkomstig de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen.
47.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019022015
Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het verkavelen van een terrein in twee loten voor
halfopen bebouwing, gelegen in
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verkavelen van een terrein in twee loten voor
halfopen bebouwing, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden en lasten bij de verkaveling
Voorwaarden
• De goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften te respecteren, mits volgende
wijziging/aanvulling:
Inplanting (afstand tot …)
Toelichting:

Voorschrift:

Er wordt rekening gehouden met de
directe omgeving.

De voorbouwlijn bevindt zich op minimaal 6 m van de
voorste perceelsgrens. De
inplanting van de woning ligt in de zone
‘hoofdgebouw’ en heeft een maximale diepte van 15
m.

Op de verdieping kan maximaal tot 12 m diep
gebouwd worden t.o.v. de voorbouwlijn.

De voorbouwlijn bevindt zich op minimaal 8 m van de
voorste perceelsgrens. De
inplanting van de woning ligt in de zone
‘hoofdgebouw’ en heeft een maximale diepte van 15
m.
Op de verdieping kan maximaal tot 12 m diep
gebouwd worden t.o.v. de voorbouwlijn.

• 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)
48.

VERZOEK TOT HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE PUBLICITEIT
CVO Oudenaarde diende een aanvraag in voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit op het grondgebied
van Maarkedal vanaf 15 augustus.
BESLUIT
Enig artikel
De voormelde aanvraag wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
burgemeester

