Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 02 juli 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
Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, burgemeester verontschuldigd voor agendapunt 1 tot en met 4.
Isabel Van Quickelberghe, schepen verontschuldigd voor agendapunt 26 tot en met 45.
Ann De Tollenaere, schepen verontschuldigd voor agendapunt 3 (belangenvermenging)

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

ONINBAARSTELLING
Een bewoonster heeft saldi aan onbetaalde facturen openstaan.
Mevrouw heeft als referentieadres, het adres van OCMW Maarkedal, zodoende komen alle zendingen
daar terecht en niet bij mevrouw.
Gezien de huidige toestand waarin mevrouw verkeert, is het verantwoord om over te gaan tot de
oninbaar verklaring van openstaande bedragen.
BESLUIT
Artikel 1
De openstaande bedragen van bewoonster betreffende het dienstjaar 2018 met een totale som van
143,60 euro worden oninbaar verklaard.

3.

ONINBAARSTELLING
In het kohier algemene gemeentelijk heffing 2018 werd het goed onder artikelnummer 002464
opgenomen.Het huisnummer bestaat eigenlijk niet, is samengevoegd met aanpalende woning.
Het belastbare goed 13 werd onterecht opgenomen in het kohier algemene gemeentelijk heffing 2018.
Aan het college wordt gevraagd om het aanslagbiljet voor de algemene gemeentelijke heffing 2018 met
kohierartikel 002464 oninbaar te verklaren.
BESLUIT
Artikel 1
Het openstaande bedrag van het aanslagbiljet betreffende de algemene gemeentelijke heffing van het
dienstjaar 2018 met kohierartikel 002464 met een totale som van 37,50 euro word oninbaar verklaard.

4.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:


5.

Lijst 81 voor een bedrag van 68.269,88 euro

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD ST. BRITIUS ETIKHOVE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van de
kerkfabriek St. Britius Etikhove op 3 juni 2019.

6.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART NUKERKE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Nukerke op 2 juni 2019.

7.

KENNISNAME VERSLAG RAAD VAN BESTUUR SOLVA
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van
Solva dd. 4 juni 2019.

8.

MAARKEDAL VOOR DE WARMSTE WEEK
Het idee broedt bij een aantal medewerkers om eens iets te organiseren voor het goede doel. Het zou
zowel intern de cohesie tussen medewerkers ten goede komen als ook extern het beeld van Maarkedal
als warme gemeente verder kunnen verspreiden. Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met
de organisatie van een evenement ten voordele van de warmste week.
BESLUIT
Enig artikel
De organisatie van een evenement ten voordele van de warmste week wordt goedgekeurd.

9.

ORGANISATIE JUNIOR TECHNIEKACADEMIE NAJAAR 2019
Het college van burgemeester en schepenen beslist, na enkele succesvolle jaren een Tiener
Techniekacademie te hebben georganiseerd voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, in het
najaar van 2019 ook een Junior Techniekacademie te organiseren voor leerlingen van het derde en
vierde leerjaar.

10.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TECHNIEKACADEMIE
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met VIVES
voor de organisatie van de Techniekacademie voor de komende jaren. In de overeenkomst wordt
opgenomen dat er jaarlijks minimum één Tiener Techniekacademie en minimum één Junior
Techniekacademie wordt georganiseerd.

11.

AANSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
In zitting van 5 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen over de aanstelling
van een administratief medewerker met een contract van bepaalde duur van 6 maanden in afwachting
van de opstart van een aanwervingsprocedure voor een administratief medewerker C1-C3. Gezien het

personeelstekort op de dienst sinds half februari, was het onmogelijk deze procedure nog op te starten.
Er wordt voorgesteld een contract van bepaalde duur van één jaar aan te bieden.
BESLIST
Artikel 1
Er wordt een administratief medewerker aangesteld met een deeltijds contract van bepaalde duur van
12 maanden, met ingang van 1 augustus 2019. De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 19 uren
per week.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op het in artikel 1 genoemde
personeelslid.
12.

AANSTELLING VRIJWILLIGERS
Een aantal personen engageren zich op regelmatige basis voor ons bestuur. Er wordt dan ook
voorgesteld deze personen aan te stellen als vrijwilliger binnen ons bestuur.
Conform artikel 7 van het reglement rond vrijwilligerswerk zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 25 juni 2019 kan een onkostenvergoeding kan worden toegekend binnen de grenzen van de
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Er wordt aan het college voorgesteld om voor de begeleiding van de Kinder- en Jeugdjury, de tekenaar
in het Gulden Boek en de presentator van het sportgala de nodige vrijwilligers aan te stellen.
BESLUIT
Artikel 1
Er worden vrijwilligers aangesteld voor de begeleiding bij de Kinder- en Jeugdjury, als tekenaar in het
Gulden Boek en als organisator van het sportgala:
Artikel 2
Met de in artikel 1 vermelde betrokkenen wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.
Artikel 3
Aan de in artikel 1 vermelde betrokkenen wordt een forfaitaire onkostenvergoeding van 30 euro per dag
toegekend.

13.

TIJDELIJKE AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
Aan het college wordt de tijdelijke aanstelling van een leerkracht lager onderwijs in de gemeentelijke
basisschool De Kleine Reus voor 24/24 lestijden in te vullen tijdens het schooljaar 2019-2020
voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een tijdelijk leerkracht aangesteld voor het schooljaar 2019-2020 om 24/24 lager onderwijs in
te vullen.
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.

14.

TIJDELIJKE AANSTELLING VAN EEN DEELTIJDS LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
Aan het college wordt de tijdelijke aanstelling van een leerkracht lager onderwijs in de gemeentelijke
basisschool De Kleine Reus voor 15/24 lestijden, 1/24 kleuteronderwijs en 5/36 zorg in te vullen tijdens
het schooljaar 2019-2020 voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een tijdelijke leerkracht aangesteld voor het schooljaar 2019-2020 om 15/24 lager onderwijs,
1/24 kleuteronderwijs en 5/36 zorg in te vullen.
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.

15.

TIJDELIJKE AANSTELLING VAN EEN DEELTIJS LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Aan het college wordt de tijdelijke aanstelling van een leerkracht kleuteronderwijs in de gemeentelijke
basisschool De Kleine Reus voor 11/24 lestijden, 1/36 zorg en 1/36 ICT stimulipunten van de
scholengemeenschap in te vullen tijdens het schooljaar 2019-2020 voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Julie Blommaert, geboren te Oudenaarde op 11 augustus 1989, wonende te Maalzaakstraat 14, 9680
Maarkedal, wordt aangesteld als tijdelijk leerkracht voor het schooljaar 2019-2020 om 11/24 lestijden
kleuteronderwijs, 1/36 zorg en 1/36 ICT stimulipunten van de scholengemeenschap in te vullen.
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.

16.

AANSTELLING VAN TIJDELIJK MEDEWERKER MET EEN OPDRACHT VAN 4/36 ICT IN HET GEMEENTELIJK
ONDERWIJS
Aan het college wordt de tijdelijke aanstelling van een medewerker ICT met een opdracht van 4/36 in de
gemeentelijke basisschool De Kleine Reus voor het schooljaar 2019-2020 voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een tijdelijk medewerker voor het schooljaar 2019-2020 om 4/36 ICT in te vullen aangesteld.
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.

17.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.

BESLUIT
Artikel 1
Aan een vastbenoemd leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking voor
medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 1 september tot 30 november
2019.
18.

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

19.

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

20.

GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN SCHOOLMATERIALEN TEN BEHOEVE VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP
GEMEENTELIJK ONDERWIJS SCHELDE-LEIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020
In het kader van de gezamenlijke aankoop van schoolmaterialen ten behoeve van de
scholengemeenschap gemeentelijk onderwijs Schelde-Leie voor het schooljaar 2019-2020 wordt aan het
college gevraagd de plaatsing van de opdracht goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
De gunning van de gezamenlijke aankoop van schoolmateriaal op het niveau van de
scholengemeenschap Schelde-Leie voor het schooljaar 2019-2020 aan nv Pandava wordt goedgekeurd.

21.

VERLENEN VAN EEN COLUMBARIUMCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN LOUISE MARIE
Artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals gewijzigd en
aangevuld en het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
bieden de mogelijkheid om een columbariumconcessie aan te kopen.
Er werd op 22 juni 2019 een aanvraag ingediend tot het bekomen van een dertigjarige
columbariumconcessie voor de begraafplaats van Hedwige Bovyn overleden op 21 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Op het kerkhof van de parochie Louise Marie wordt een columbariumconcessie voor een termijn van
dertig naeenvolgende jaren toegestaan om te dienen als begraafplaats voor Hedwige Bovyn.

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.
22.

AANVRAAG MACHTIGING TOT HET SCHENKEN VAN STERKE DRANKEN OP DE AVONDMARKT OP
11°JULI
Voor het verstrekken van sterke drank op openbare, sportieve, politieke en culturele manifestaties
(zoals een wielerwedstrijd, een jaarmarkt,… ) is steeds een speciale machtiging van het college van
burgemeester en schepenen nodig.
Aldus wordt voorgesteld om een machtiging voor het schenken van sterke dranken af te leveren voor de
avondmarkt van 11 juli 2019, waardoor er door de verschillende standhouders sterke drank mag
geschonken worden.
Het blijft uiteraard verboden om sterke dranken aan minderjarigen te schenken.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt een machtiging afgeleverd aan de organisator van de avondmarkt van 11 juli 2019, zijnde de
gemeente/dienst Vrije Tijd, voor het schenken van sterke dranken, waardoor er door de verschillende
standhouders sterke drank mag geschonken worden. Het blijft uiteraard verboden om sterke drank aan
minderjarigen te schenken.

23.

ONDERTEKENING OVEREENKOMST BASISINFRASTRUCTUUR DIGITALE BIBLIOTHEEK - EENGEMAAKT
BIBLIOTHEEKSYSTEEM MET CULTUURCONNECT
Cultuurconnect organiseert op dit moment de gefaseerde implementatie van een Eengemaakt
Bibliotheeksysteem voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Maarkedal sluit aan in het najaar van 2019
en moet daarvoor vooraf de overeenkomst ondertekenen.
BESLUIT
Artikel 1
De intekening op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek en
de bijgevoegde overeenkomst worden principieel goedgekeurd.
Artikel 2
De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

24.

ORGANISATIE TECHNIEKKAMP DOOR DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek wil zich de volgende jaren profileren op het vlak van mediawijsheid – STEM – Fablab –
programmeren. Het is voor de bibliotheek een manier om zichzelf opnieuw uit te vinden en aansluiting
te blijven vinden bij de snel veranderende maatschappij.

Aansluitend bij het succes en de visie van de techniekacademie wordt voorgesteld om tijdens de
herfstvakantie 4 dagen (van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober) een afwisselend
aanbod brengen voor kinderen van 9 tot 12 jaar: 3D-tekenen met TinkerCAD, 3D-printen, tekenen op
computer met Inkscape, werken met lasercutter en snijplotter … Het programma wordt aangepast om
niet te overlappen met wat de kinderen dit schooljaar leerden in de techniekacademie.
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 56.
Financiële impact en visum
Het resterend budget onder actie 6.4.4 - mediawijsheid en e-inclusie - (1.415 euro) is ontoereikend voor
de organisatie van het kamp. Een budgetwijziging, waarbij het ontbrekende budget overgeheveld zou
kunnen worden van een andere actie (9.3.1 - collectievorming e-boeken), is pas voorzien aan het einde
van het jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De organisatie van een techniekkamp van 28 tot en met 31 oktober door de bibliotheek wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Het nodige budget wordt voorzien onder actie 6.4.4 - mediawijsheid en e-inclusie. Tijdens de
budgetwijziging van eind 2019 wordt het ontbrekende bedrag overgeheveld van een andere actie (9.3.1
- collectievorming e-boeken).
Artikel 3
De kostprijs voor het kamp wordt vastgesteld op 30 euro per dag voor inwoners van Maarkedal en 32,5
euro per dag voor niet-inwoners.
Artikel 4
Het huishoudelijk reglement voor vakantieactiviteiten wordt aangepast en ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
25.

BRIEF VANWEGE V-ICT-OR GERICHT AAN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BETREFFENDE
DE BRIEFWISSELING MET CIPAL
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief vanwege CIPAL de dato 11 juni
2019, de brief vanwege CIPAL de dato 17 juni 2019, de brief vanwege V-ICT-OR de dato 20 juni 2019 en
de brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, vanwege V-ICT-OR de dato 26 juni
2019.

26.

AANLEG VAN WEGENIS, RIOLERING EN FIETSPAD LANGS GEWESTWEG N457: GOEDKEURING VAN DE
VOORGESTELDE MATERIALEN VOOR DE AANLEG VAN DE DORPSKERN VAN MAARKE.
Door aannemer Besix werden 2 stalen afgeleverd. Deze zijn de voorstellen voor de uitgewassen beton
en mozaïekkeien voor de dorpskern te Maarke.
Na goedkeuring zullen voor de uitgewassen beton nog 3 varianten worden gemaakt in de betoncentrale
waaruit opnieuw zal moeten gekozen worden.
De mozaïekkeien worden na goedkeuring besteld.
BESLUIT
Enig artikel
De voorgestelde materialen voor de uitgewassen beton en mozaïekkeien voor de dorpskern van Maarke
worden goedgekeurd.

27.

KENNISNAME RAPPORTERING TMVW-FARYS
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarlijkse rapportering van
TMVW/FARYS aan VMM over de implementatie van het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR).

28.

GOEDKEURING - PLAATSING VERKEERSBORD - PRIVATE WEG
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag voor plaatsing van een
verkeersbord ter hoogte van een private weg.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt goedkeuring verleend voor het plaatsen van een verkeersbord ”private weg” aan de splitsing
van gemeenteweg Steenbeekdries met de private weg.

29.

AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457 - GOEDKEURING - VERREKENING 2
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verrekening 2 verkregen door het
studiebureau en verleent goedkeuring aan de verschillende posten.

30.

KAPMACHTIGING
Door het agentschap Natuur en Bos werd een kapmachtiging verleend voor een kaalkap op een perceel
gelegen, 1 Afd, Sectie A, nr 604L

31.

KAPMACHTIGING
Door het agentschap Natuur en Bos werd een kapmachtiging verleend voor een eindkap op een perceel
gelegen, 2 Afd, Sectie B, nr 0076B

32.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE CHASING CANCELARA VOOR WIELERTOERISTEN DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 22 MAART 2019.
Apunto Events wenst de Chasing Cancelara voor wielertoeristen in te richten op zondag 22 maart 2020.
Er worden zo een 2000 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Apunto Events, p/a Inge Baeke, voor het inrichten van de Chasing
Cancelara voor wielertoeristen, op zondag 22 maart 2020 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 VAN DE FLANDRIENRIT VOOR WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL
EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019.
WTC Ter Linde Brakel wensen de Flandrienrit in te richten op zondag 4 augustus 2019. Er worden zo een
300 deelnemers verwacht. Er zijn op die dag nog andere activiteit voorzien.
BESLUIT

Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Ter Linde, p/a Pascal Mincke voor het inrichten van de Flandrienrit
voor wielertoeristen, 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.
34.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN HALLE-INGOOIGEM CYCLO DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019.
Wielervrienden Ingooigem wensen de 12e Halle Ingooigem Cyclo in te richten op donderdag 15
augustus 2019. Er worden zo een 750 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit
voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Wielervrienden Ingooigem, p/a Geert Himpens voor het inrichten van
de 12e Halle-Ingooigem Cyclo, op donderdag 15 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 OLDTIMERRIT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZONDAG 28 JULI 2019.
Sema Maarkedal wenst een oldtimerrit en BBQ in te richten op zondag 28 juli 2019. Er worden zo een
100 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Sema Maarkedal, p/a Herman Baeke voor het inrichten van de
oldtimerrit, op zondag 28 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.

36.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT RONDE VAN VLAANDEREN OFFROAD DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 5 OKTOBER 2019.
Peloton en Flanders Classics wensen de Ronde van Vlaanderen Offroad in te richten op zaterdag 5
oktober 2019. Er worden zo een 2000 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit
voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peloton en Flanders Classics, p/a Simon Haegeman voor het inrichten
van de Ronde van Vlaanderen Offroad, op zaterdag 5 oktober 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.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VLASTREFFEN VOOR MOTORS DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019.
Vlastreffen vzw wensen Vlastreffen voor motors in te richten op zondag 25 augustus 2019. Er zijn op die
dag nog andere activiteiten voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan vzw Vlastreffen voor het inrichten van Vlastreffen voor motors, 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.

38.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE
ELLESTRAATFEESTEN
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van de Ellestraatfeesten om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de Ellestraatfeesten te Maarke-Kerkem, georganiseerd door het feestcomité, zijn de
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Van donderdag 11 juli 2019 om 17 uur tot vrijdag 12 juli om 4 uur
Volledig verkeersvrij maken


Ellestraat, vanaf het kruispunt met de Maarkeweg tot het kruispunt met de eerste
verkavelingsweg.

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.
39.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE ELLEFEESTEN OP DONDERDAG 11
JULI 2019.
Feiten en context
Op 27 juni 2019 werd een aanvraag ingediend voor het organiseren van de Ellestraatfeesten op
donderdag 11 juli 2019. Hierbij wordt een afwijking gevraagd tot maximum 95 dB(A).

Om het sluitingsuur te respecteren wordt geadviseerd om een half uur voor einde van het feest de
muziek stiller te zetten en het schenken van dranken te beëindigen.
BESLUIT
Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 95 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: buurtbewoners Ellestraat
Evenement/activiteit + locatie: volledige Ellestraat
Tijdstip: 11 juli 2019 , 17.00 uur tot 04.00 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.
40.

ADVIESVRAAG VANUIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN IN VERBAND MET OMV_2018073278
Adviesvraag vanuit Provincie Oost-Vlaanderen omtrent het beroep tegen een beslissing in verband met
OMV_2018073278
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepen beslist om geen bijkomend advies uit te brengen tijdens de
beroepsperiode.
Artikel 2
Kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
(POVC).

41.

AKTENAME VAN EEN AFSPLITSING VAN PERCELEN GROND
Het college neemt akte van een afsplitsing van percelen grond te Maarkedal, Drappendries.

42.

AKTENAME VAN DE MELDING VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN OP EEN PERCEEL GELEGEN
RIJKSWEG 65
Er werden stedenbouwkundige handelingen gemeld voor het plaatsen van een nieuwe veranda op een
terrein met als adres Rijksweg 65 te 9681 Maarkedal
BESLUIT

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend voor de in het meldingsdossier opgenomen
stedenbouwkundige handelingen.
43.

OMGEVINGSVERGUNNING - ADVIES
Er werd een aanvraag ingediend voor
De aanvraag ingediend het plaatsen van een kleine constructie voor het plaatsen van automaten en het
aanleggen van een kleine waterdoorlatende verharding op een terrein met als adres Ommegangstraat
72A te 9681 Maarkedal.
BESLUIT
Artikel 1
De omgevingsaanvraag voor de realisatie van een kleine constructie voor het plaatsen van automaten
en het aanleggen van een kleine waterdoorlatende verharding wordt voorwaardelijk gunstig
geadviseerd.

44.

OMGEVINGSVERGUNNING
Er werd een aanvraag ingediend het bouwen van een ééngezinswoning op een terrein met als adres
Langestraat ZN te 9688 Maarkedal.
BESLUIT
Artikel 1
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het bouwen van een ééngezinswoning, 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 advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen strikt in acht te nemen;
 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 regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5000 l), voorzien van een pomp voor hergebruik,
met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;
 Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 2448 l en een infiltratieoppervlakte van
min. 3,92m²; 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. 4m afstand der gebouwen (om vocht/stabiliteitsproblemen te vermijden).
 De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan te
leggen;
 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 uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;
45.

OMGEVINGSVERGUNNING - CORRECTIEBESLUIT
Er werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een terrein in twee loten voor open
bebouwing op een terrein langs de Langestraat ZN.
Op 26/06/2019 merkte de gemeente Maarkedal een formuleringsfout op in het vergunningsbeslissing
van 28/05/2019. De tekstuele fout betreft:
“[…]
De aanvraag heeft betrekking op deel van een terrein langs de Langestraat ZN en met als kadastrale
omschrijving, MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 595 X.
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een terrein in twee loten voor halfopen bebouwing. De
aanvraag omvat:
(*) stedenbouwkundige handelingen
[…]
BESLIST:
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
[…]”
De formuleringsfout betreft een “copy paste” fout die niet meer opgemerkt werd door de gemeente
Maarkedal. De aanvraag betreft een verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van een terrein in twee
loten voor open bebouwing. Dus niet voor halfopen bebouwing. Het college van Burgemeester en
schepen heeft nooit de intentie gehad om het voorwerp van de aanvraag ‘open bebouwing’
fundamenteel te gaan wijzigen naar ‘halfopen bebouwing’. De afweging van de omgevingsaanvraag
werd eveneens opgemaakt op basis van ‘open’ bebouwing. Daarnaast werden de plannen,
verkavelingsvoorschriften, … die effectief in de aanvraag zitten goedgekeurd.
De vergunningsbeslissing dient volgende formulering te hanteren:
“[…]
De aanvraag heeft betrekking op deel van een terrein langs de Langestraat ZN en met als kadastrale
omschrijving, MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 595 X.
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een terrein in twee loten voor open bebouwing. De
aanvraag omvat:
(*) stedenbouwkundige handelingen
[…]
BESLIST:
Enig artikel: De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het verkavelen van een terrein in twee
loten voor open bebouwing, te vergunnen.
Bijzondere voorwaarden en lasten bij de verkaveling
[…]”
BESLUIT

Artikel 1
Het college van Burgemeester en schepen besluit tot het corrigeren van de vergunningsbeslissing
“Besard Karel – Langestraat ZN TE 9688 MAARKEDAL – VERKAVELING van twee loten” (gemeentelijk
dossiernummer: O/22/2019, omgevingsnummer: 45064-G-OMV_2019022015, afgeleverd op
28/05/2019) voor wat betreft de vermelding “halfopen bebouwing” naar “open bebouwing”.
Artikel 2
Kopie van het besluit wordt toegevoegd aan de betreffende omgevingsaanvraag. Het correctiebesluit
dient steeds bij het vergunningsbesluit gevoegd blijven.
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