Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 11 juni 2019 om 09.00 uur

Aanwezig:
VAN QUICKELBERGHE Isabel, burgemeester wnd.
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur
Verontschuldigd:
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

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


Lijst G/2019/65 voor een bedrag van 58.605,82 euro

BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:

3.

Lijst G/2019/65 voor een bedrag van 58.605,82 euro

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:


Lijst 66 voor een bedrag van 328.114,49 euro

BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:

4.

Lijst 66 voor een bedrag van 328.114,49 euro

ONTWERP BUDGETWIJZIGING NR. 1 - 2019
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 van 2019 wordt voorgelegd aan het college.
BESLIST:
Enig artikel: Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

5.

GEMEENTERAAD 25 JUNI 2019. VASTSTELLEN AGENDA.
Het college dient de agendapunten voor de gemeenteraad van 25 juni 2019 vast te stellen.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende agendapunten voor de gemeenteraad van 25 juni worden vastgesteld:


Goedkeuring verslag vorige zitting



Kennisname en bekrachtiging van de tijdelijke politiereglementen getroffen door het
schepencollege en de burgemeester



Goedkeuring jaarrekening 2018



Goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2019



Aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente- en ocmw-personeel. Goedkeuring.



Aanpassing van het arbeidsreglement voor gemeente- en ocmw-personeel. Goedkeuring.



Reglement rond verenigingswerk. Goedkeuring.



Reglement rond vrijwilligerswerk. Goedkeuring.



Reglement rond interimwerk. Goedkeuring.



Opstart van een gezamenlijk aanmeldsysteem voor het kleuter- en basisonderwijs conform het
nieuwe inschrijvingsdecreet



Capaciteitsbepaling voor de vestigingen van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus



Hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Benoeming van de
leden.



Goedkeuring van de hersamenstelling van de minaraad.



Goedkeuring van de hersamenstelling van de gemeentelijke jeugdraad en goedkeuren van de
statuten en het huishoudelijk reglement.



Goedkeuring Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 van de Interlokale Vereniging Bibliotheken
Vlaamse Ardennen.



Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019 van de interlokale vereniging Burensportdienst
Vlaamse Ardennen.


6.

Mondelinge vragen en mededelingen

EVALUATIE VAN DE ORGANISATIE VAN DE VERKIEZINGEN OP 26 MEI 2019
Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 maakte de verantwoordelijke een evaluatie op.
Deze evaluatie wordt aan het college voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het evaluatierapport. Voor de organisatie van een volgende verkiezing
worden volgende acties ondernomen:


Het aantal stemhokjes wordt vermeerderd naar minstens 6 per stembureau



De signalisatie in de omgeving van de stemlokalen wordt duidelijker en zichtbaarder aangebracht
zodat de kiezer vooraf goed kan inschatten in welke rij moet aangeschoven worden


Aan de lokale politie wordt gevraagd om 1 agent beschikbaar te houden voor de handhaving
van de openbare orde aan de stemlokalen

7.

HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO).
KENNISNAME EN BEOORDELING VAN DE KANDIDATUREN. VOORDRACHT VAN DE VOORZITTER EN DE
VASTE SECRETARIS
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe
commissie voor ruimtelijke ordening. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de
plaatsvervangers en de vaste secretaris. De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door
het college van burgemeester en schepenen. De ontvangen kandidaturen worden aan het college
voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Volgend integraal voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd:
geleding landbouw



Effectief: Johan Erregat
Plaatsvervanger: Lieven De Stoppeleire


geleding milieu
Effectief: Yves Meulenijzer
Plaatsvervanger: Johan Cosijn



geleding werkgevers
Effectief: Sara Aers
Plaatsvervanger: geen kandidatuur. Er wordt een tweede oproep verstuurd.



geleding toerisme
Geen kandidaturen ingediend. Er wordt een tweede oproep verstuurd.



geleding deskundigen
Effectief deskundige 1 - Voorzitter: Cedric Lietaer
Effectief deskundige 2: Jo Blockeel
Plaatsvervanger: Guillaume Vyncke
Effectief deskundige 3: Laurence Devenijn
Plaatsvervanger: Dirk Criel



Secretaris: omgevingsambtenaar

Artikel 2
Volgende deskundige wordt voorgedragen als voorzitter van de Gecoro: Cedric Lietaer
De omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening wordt voorgedragen als vaste secretaris van de Gecoro.
Artikel 3
De hersamenstelling en benoeming van de leden van de Gecoro wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd.

8.

HERSAMENSTELLING VAN DE MINARAAD. KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE KANDIDATUREN.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de hersamenstelling van de
gemeentelijke milieuraad. De installatievergadering voor de nieuwe minaraad is vastgelegd op maandag
17 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Neemt kennis van de installatiedatum van de minaraad op maandag 17 juni.
Artikel 2
De goedkeuring van de hersamenstelling van de minaraad wordt geagendeerd in de gemeenteraad van
25 juni.

9.

KENNISNAME VAN DE BESLISSING VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE DE KLACHT TEGEN DE
AANWERVINGSPROCEDURE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE PUBLIEKE RUIMTE EN PATRIMONIUM
Er werd een klacht ingediend betreffende de aanwervingsprocedure van een verantwoordelijke publieke
ruimte en patrimonium. De gouverneur heeft zijn beslissing aangaande de klacht overgemaakt. De
klacht wordt verworpen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de beslissing van de wnd. gouverneur betreffende de klacht tegen de
aanwervingsprocedure van een verantwoordelijke publieke ruimte en patrimonium.

10.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN LOUISE-MARIE.
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een columbariumconcessie op het kerkhof van
de parochie Louise-Marie.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Louise-Marie wordt een columbariumconcessie voor een termijn van
dertig opeenvolgende jaren toegestaan om te dienen als begraafplaats voor Yolande Meunier.
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.

11.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN KERKEM
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een columbariumconcessie op het kerkhof van
de parochie Kerkem.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Kerkem wordt een columbariumconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan om te dienen als begraafplaats voor Adrien Opsomer en Suzanna
Cierkens.
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.

12.

VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een grafconcessie op het kerkhof van de
parochie Nukerke.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Nukerke wordt een grafconcessie voor een termijn van dertig
naeenvolgende jaren toegestaan om te dienen als begraafplaats voor André Verhellen en Mariette
Cauterman.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 750 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.

13.

VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN KERKEM
Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een grafconcessie op het kerkhof van de
parochie Kerkem.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Kerkem wordt een grafconcessie voor 2 urnen voor een termijn van
dertig naeenvolgende jaren toegestaan om te dienen als begraafplaats voor Marcel Detand en
Georgette Roman.
Artikel 2
In de gemeentekas dient de som van 750 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.

14.

HERNIEUWEN GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN MAARKE
Na verval van een bestaande grafconcessie krijgen de erfgenamen de kans om deze concessie te
vernieuwen. Er werd een aanvraag tot verlenging ingediend en de concessie wordt met 30 jaar verlengd.
BESLUIT
Artikel 1
Onder de voorwaarden vastgesteld bij de wet van 20 juli 1971 en het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, wordt er met ingang van 11 juni 2019 een hernieuwing van de
grafconcessie voor 30 jaar verleend voor de begraafplaats van Marie Leonie Verstraeten.
Artikel 2
Het eventueel aanwezige grafmonument moet in zeer goede staat teruggebracht en/of onderhouden
blijven. Indien dit niet gebeurt voorziet de wetgeving toch vervallenverklaring van de concessie.

15.

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 13
MEI 2019
Het verslag van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 13 mei 2019 wordt ter kennisname aan het college
voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het verslag van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 13 mei 2019.

16.

GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD EN GOEDKEUREN
VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
In het begin van de legislatuur dient de gemeentelijke jeugdraad opnieuw officieel samengesteld te
worden.
BESLUIT
Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de jeugdraad, zoals ze als bijlage aan dit besluit geviseerd wordt,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad, zoals ze als bijlage aan dit
besluit geviseerd worden, worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de
jeugdraad.

17.

GOEDKEURING JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN.
De rekening van de interlokale vereniging dient jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
BESLUIT
Artikel 1
De resultatenrekening 2018 en de balans 2018 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen, zoals het in bijlage aan deze beslissing geviseerd wordt, wordt goedgekeurd
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2019 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst
Vlaamse Ardennen, zoals het in bijlage aan deze beslissing geviseerd wordt.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de dienst Vrije Tijd en de penningmeester van
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen

18.

VOORSTEL SUBSIDIEDOSSIER: LABOLOKAAL BIJ DIVERSCITY
De organisatie Diverscity ondersteunt lokale besturen in hun personeelsbeleid. Via Labolokaal kunnen
gemeentebesturen ondersteuning krijgen bij de organisatie van innovatieve HRM-projecten.
BESLUIT
Enig artikel
Het gemeentebestuur dient een subsidievoorstel in bij Diverscity onder het thema “Omgaan met
veranderingen in de organisatie”. Als het voorstel wordt weerhouden, levert het bestuur een bijdrage
van 2.000 euro naast de subsidie van 5.000 euro.

19.

VOORSTEL SUBSIDIEDOSSIER: PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN (PIO)
PIO, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, ressorteert onder het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid. PIO ondersteunt organisaties uit de publieke sector

bij de ontwikkeling van innovatieve overheidsopdrachten. Voor de bibliotheek dienen we een
subsidiedossier in rond een traject Mediawijsheid voor lager onderwijs.
BESLUIT
Enig artikel
De indiening van een subsidievoorstel bij PIO voor het project “Mediawijsheid in Lager onderwijs” wordt
goedgekeurd. Pas na een eventuele goedkeuring door PIO van het volledige of een deel van het traject
kan een budget worden opgemaakt en kunnen partners die vroeger al interesse lieten blijken,
aangesproken worden om deel te nemen.
20.

GOEDKEURING - GUNNING BERMMAAIEN 2019
Aan het college wordt het dossier voor de gunning van de maaiwerken voor 2019 voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
De opdracht voor het bermmaaien wordt gegund aan loonwerkers Verkest en Verhellen aan wie elk 75
uren bermmaaien worden toegekend.

21.

GOEDKEURING - VRAAG TOT AANPASSINGSWERKEN - GEMEENTESCHOOL
Er worden diverse aanpassingswerken gevraagd voor de gemeenteschool van Maarke-Kerkem. De
voorgestelde werken worden voor goedkeuring aan het college voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Voor de gevraagde aanpassingswerken dient een plaatsbezoek te worden uitgevoerd en dienen de
werken geraamd te worden. Zodra het dossier vervolledigd is met een verslag van het plaatsbezoek en
de raming wordt dit punt terug op de agenda geplaatst.

22.

GOEDKEURING - AANPASSING INRIT LANDBOUWPERCEEL TER HOOGTE VAN VERKEERSDREMPEL
Er werd een aanvraag ingediend voor de aanpassing van de inrit naar een landbouwperceel. De
aanvraag kadert in de plaatsing van de verkeersdrempel langs de Kaperij.
BESLUIT
Enig artikel
Het aanpassen van de inrit van het voormelde perceel in functie van een vlotte doorgang voor groot
landbouwverkeer wordt goedgekeurd.

23.

KENNISNAME WERKEN NUTSMAATSCHAPPIJ FLUVIUS
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande werken van
nutsmaatschappij Fluvius ter hoogte van de Hasselstraat.

24.

MARCA - GOEDKEURING DEFINITIEVE OPLEVERING HVAC
Aan het college wordt het PV van definitieve oplevering voor de HVAC in het Marca voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Het PV van definitieve oplevering voor de werken HVAC wordt goedgekeurd en het bevel voor de
vrijgave van de borg wordt overgemaakt aan de kredietinstelling.

25.

KENNISNAME WERKEN NUTSMAATSCHAPPIJ TELENET
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande werken van
nutsmaatschappij Telenet ter hoogte van de Maarkeweg.

26.

GOEDKEURING - BESTEMMING INBOEDEL UITHUISZETTING
De inboedel van een uithuiszetting is gestockeerd in de loods. Het gemeentebestuur is ertoe gehouden
om de inboedel 6 maanden te bewaren. Na deze periode kan het bestuur over de bestemming van deze
inboedel beslissen. In dit geval is de bewaartermijn van 6 maanden overschreden.
BESLUIT
Enig artikel
De inboedel wordt overgebracht naar het containerpark.

27.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019052148
Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een tuinberging.
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het bouwen van een tuinberging tegen een
bestaande ééngezinswoning, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden

28.



Het ontwerp strikt te volgen;



De regenwaterafvoer van het dak van de tuinberging via regenwaterput af te voeren en aan te
sluiten op openbare riolering.

KENNISNAME VAN HET BESLUIT VAN DE DEPUTATIE HOUDENDE DE VERLENING VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN VERANDEREN VAN DE
INRICHTING GELEGEN KLEISTRAAT 9. MOGELIJKHEID TOT BEROEP.
De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen maakte haar beslissing over houdende de verlening van
een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting gelegen
Kleistraat 9. Als adviesverlenende instantie heeft college de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de
beslissing.
BESLIST
Artikel 1
Er wordt beslist om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Deputatie van de provincie OostVlaanderen van 9 mei 2019 waarbij een vergunning onder voorwaarden wordt verleend aan Johan
Erregat, voor het verder exploiteren en veranderen van de veeteeltinrichting, gelegen Kleistraat 9.
Artikel 2
Voormelde argumentering zal in de vorm van een beroepsschrift ingediend worden bij de Minister van
Omgeving, Landbouw en Natuur. De argumentering wordt aangevuld met het uitdrukkelijk verzoek om
om in de vergunning bijkomende maatregelen voor het wegwerken van de (vastgestelde) geurhinder op
te leggen.

29.

SPLITSING VAN EEN ONROEREND GOED GELEGEN OP DE MAARKENDRIES.
Een notariaat uit Oudenaarde vraagt aan het bestuur of het opmerkingen heeft bij de voorgenomen
splitsing van een onroerend gelegen op de Maarkendries.
BESLUIT
Artikel 1
Er worden geen opmerkingen geformuleerd betreffende de voormelde splitsing van het onroerend
goed.

30.

AANVRAAG AFSTEKEN VAN VUURWERK TIJDENS KERMIS LOUISE-MARIE OP ZONDAG 22 SEPTEMBER
2019.
VZW Louise-Marie vraagt de toelating tot hert afsteken van vuurwerk op zondag 22 september tijdens
hun kermisweekend.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating gegeven aan vzw Louise-Marie, p/a Bart Schietecatte, voor het afsteken van vuurwerk
tijdens hun kermisweekend op zondag 22 september 2019.
Artikel 2
De brandweer wordt hiervan op de hoogte gesteld.

31.

VOORSTEL TOT ORGANISATIE VAN DE AVONDMARKT OP DONDERDAG 11 JULI 2019
De dienst Vrije Tijd stelt voor om de avondmarkt te organiseren op donderdag 11 juli 2019. Hiervoor
moeten ook een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating gegeven aan Dienst Vrije Tijd Maarkedal om de avondmarkt in te richten op
donderdag 11 juli 2019.
Artikel 2
Er wordt toelating gegeven om hiervoor een tijdelijk politiereglement op te maken.

32.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT MONTS ET MOULINS VOOR WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019.
Veloclub Roubaix wenst de Monts et Moulins voor wielertoeristen in te richten op zondag 29 september
2019. Er worden zo een 500 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Véloclub de Roubaix, p/a Bernard Lefebvre, voor het inrichten van de
Monts et Moulins voor wielertoeristen, op zondag 29 september 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.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT CLASSIC MINI COOPER DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019.
Belgian Diamond Mini Run wensen de toeristische rondrit Classic Mini Cooper in te richten op zaterdag
21 september 2019. Er worden zo een 60 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit
voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Belgian Diamond Mini Run, p/a Philippe De Lauw, voor het inrichten van
de ‘Classic Mini Cooper’ rondrit voor auto’s, op zaterdag 21 september 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.

34.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT FIETSTOCHT SKODA LADIES THINK PINK DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019.
Think Pink wensen de Skoda Ladies fietstocht in te richten op zondag 25 augustus 2019. Er worden
maximum 500 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Think Pink, p/a Geraldine Bonnevie, voor het inrichten van de fietstocht
Skoda Ladies, 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.

35.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE GENTSE GORDEL DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019.
WTC Hijftespurters Lochristi wensen de Gentse Gordel in te richten op zaterdag 31 augustus en zondag
1 september 2019. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de WTC Hijftespurters, p/a Paul Raa, voor het inrichten van de Gentse
Gordel, op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 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.

36.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT 1E VLAAMSE ARDENNENTOCHT VOOR WIELERTOERISTEN DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019.
Wheels in Action wenst de 1e Vlaamse Ardennentocht voor wielertoeristen in te richten op zaterdag 3
en zondag 4 augustus 2019. Er zijn op die dag nog andere activiteiten voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Wheels in Action, p/a Kenny Van Gheluwe, voor het inrichten van de 1e
Vlaamse Ardennentocht voor wielertoeristen, op zaterdag 3 en 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.

37.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 11-JULI
AVONDMARKT.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de avondmarkt om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de 11 juli avondmarkt op 11 juli 2019, georganiseerd door de dienst Vrije Tijd, zijn
de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op vrijdag 11 juli 2019, van 13 tot 24 uur
Verboden toegang voor alle verkeer:


Etikhoveplein vanaf kruispunt met Puttene tot aan bakkerij Vermeire

Verboden toegang voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer:


In de Nederholbeekstraat vanaf het kruispunt Eierput tot aan bakker Vermeire

Parkeer – en stilstaanverbod:





Etikhoveplein vanaf de kerk tot aan bakker Vermeire
Parking voor de school Etikhove
Onderbossenaarstraat vanaf kruispunt met Eierput tot aan kruispunt Puttene
Puttene (1 kant volledig)

1-richtingsverkeer uitgezonderd voertuigen De Lijn:


Onderbossenaarstraat vanaf kruispunt met Eierput tot aan kruispunt Puttene

Omleiding:


Via Puttene voor het verkeer komende van de Nederholbeekstraat




Via de Berkenstraat voor het verkeer komende van de Etikhovestraat/Gieterijstraat
De voertuigen van De Lijn, komende van Nederholbeekstraat/Etikhovestraat volgen enkel omleiding
via Puttene.

De signalisatie wordt geleverd door de gemeente.
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.

38.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE TRIATLON VAN
VLAANDEREN.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de triatlon van Vlaanderen om een
aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de triatlon van Vlaanderen, op 7 juli 2019, georganiseerd door Rob Woestenborghs,
zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Éenrichtingsverkeer:







Kokerellestraat, vanaf de aansluiting met de Eikenberg tot aan en in de richting van de Kapelleberg
Kapelleberg, vanaf de aansluiting met de Kokerellestraat tot aan en in de richting van de Boigneberg.
Boigneberg, vanaf de aansluiting met de Kapelleberg tot aan en in de richting van Ten Dale
Ten Dale, vanaf de aansluiting met de Boigneberg, tot aan en in de richting van de Varentstraat
Varentstraat, vanaf de aansluiting met Ten Dale, tot aan en in de richting van grens Oudenaarde
(Noenendal)
Kortekeer, vanaf de aansluiting met Heidje, tot aan en in de richting van Walkenaarsweg
(grondgebied Oudenaarde)

Verboden toegang voor alle bestuurders, uitgezonderd plaatselijk verkeer:





Borgtstraat, ter hoogte van de N457
Kokerellestraat, ter hoogte van de N457
Varentstraat, ter hoogte van de N457
Kabuizestraat, ter hoogte van de N457

Verboden toegang voor alle bestuurders:



Elsstraat
Eikenberg, net voorbij het kruispunt met de Kokerelle tot aan kruispunt met de N8. Het verkeer die
de Eikenberg op rijdt, wordt verplicht de éénrichting op Kokerelle te volgen.

Een omleiding zal voorzien worden via de Maarkeweg, Schorissestraat en Zottegemstraat tot aan Stene.
Voor het afsluiten van de Elsstraat zal een omleiding voorzien worden via Kortekeer – Walkenaarsweg.
Naar aanleiding van de problemen vorig jaar op de Eikenberg (gevaarlijke situatie) zal dit jaar op advies
van de politie de Eikenberg worden afgesloten voor alle verkeer, vanaf het kruispunt met de
Kokerellestraat tot het kruispunt met de Geraardsbergenstraat (grondgebied Oudenaarde). Op deze
plaats worden er ook politieagenten ingezet.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst 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.

39.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE KERMIS IN LOUISEMARIE.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de kermis Louise-Marie om een
aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de kermis in Louise-Marie,vanaf 16 september tot en met 25 september 2019,
georganiseerd door VZW Louise-Marie La Salette, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Vanaf maandag 16 september 2019 om 18 uur tot en met 25 september 2019 om 24 uur:
Totaal parkeer- en verkeersverbod
 La Salettestraat (vanaf de Louise-Mariestraat tot aan de Kerkdreef)
 Boetzittingstraat (deel naast zaal)
 parking tegenover rusthuis St-Leonard
Van vrijdag 20 september tot en met maandag 23 september 2019
Snelheidsbeperking - zone 30 km/uur
 Louise-Mariestraat (volledig)
 Ommegangstraat vanaf Louise-Mariestraat tot aan Kruispunt met Rijkswachtdreef – Hof te
Fiennestraat
 Rijkswachtdreef
 Kastanjedreef
 La Salettestraat
 Kerkdreef
 Boetzittingstraat
Parkeerverbod
 Parking (grastegel) tegenover café Louise
Op zondag 22 september 2019:
Parkeer- en verkeersverbod (vanaf 4 tot 24 uur)
 La Salettestraat (volledig)
 Kerkdreef
 Boetzittingstraat en de aanpalende parkeervoorzieningen
Parkeerverbod (1 kant van de weg vanaf 4 tot 24 uur)
+ enkel plaatselijk verkeer voor bewoners (tussen 4 en 24 uur)
 Kastanjestraat
Verkeersverbod (vanaf 13 tot 19 uur)
 N-454, vanaf kruispunt Rijkswachtdreef met de Hof te Fiennestraat tot aan de Landschapstraat
Parkeerverbod, met uitzondering van plaatsen waar men voertuigen kan parkeren zonder de rijweg in
te nemen (van 6 tot 22 uur)
 N-454, vanaf kruispunt Rijkswachtdreef met de Hof te Fiennestraat tot aan de Landschapstraat
Reserveren parkeerstrook
 Ter hoogte van Louise-Mariestraat nr. 4 t.e.m. 12 voor deze inwoners + voor de auto’s van de
bewoners uit de La Salettestraat

Parkeerverbod langs 1 kant van de rijweg (van 6 tot 19 uur)
 Landschapstraat tot aan de Koekamerstraat
Plaatselijk verkeer (van 13 tot 19 uur)
 Landschapstraat tot aan de Koekamerstraat
Parkeerverbod langs 1 kant van de rijweg (van 12 tot 19 uur)
 Vanaf kruispunt Rijkswachtlaan met de Hof te Fiennestraat tot aan Nitterveldstraat
Parkeerverbod (van 6 tot 22 uur)
 Landschapstraat
 Rijkswachtdreef
 Hof te Fiennestraat (kant onpare huisnummers)
Parkeren langs 1 kant van de straat toegestaan:
 Louise-Mariestraat (doodlopend deel, verkaveling)
Volledig verkeersverbod (van 20.55uur tot +/- 21.30 uur, duur vuurwerk)
 Vanaf ‘Hof te Mooreghem’ tot aan Landschapstraat
Omlegging
Het verkeer zal worden omgeleid via Neutenstraat, Markette, Boskant, Vlaamse Ardennenstraat, Hof te
Fiennestraat en Ommegangstraat, dit in beide richtingen.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst 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.

40.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE VERJAARDAGSFEESTJE OP 15
AUGUSTUS 2019.
Er werd een aanvraag ingediend voor een afwijking op de geluidsnormen voor een verjaardagsfeestje op
15 augustus 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: Hannah Segers
Contactgegevens: 0486/50.27.18
Evenement/activiteit + locatie: verjaardagsfeest/tuinfeest in de Ellestraat 30 ( privé-eigendom)
Tijdstip: donderdag 15 augustus 2019 van 14.00 uur tot 02.00 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.
41.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE KERMISWEEKEND KLJ OP 12 TOT
14 JULI 2019.
Aanvraag voor een afwijking op de geluidsnormen inzake Kermisweekend KLJ op 12 tot 14 juli 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: KLJ Etikhove , Kasper Flamée
Contactgegevens: 0478/93.75.09
Evenement/activiteit + locatie: Puttene - tent
Tijdstip: vrijdag 12 juli 2019 van 20.00 uur tot 03.00 uur
Zaterdag 13 juli 2019 van 21.00 tot 05.00 uur
Zondag 14 juli 2019 van 20.00 uur tot 03.00 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.
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