Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 16 juli 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Vanessa Deconninck, algemeen directeur wnd.
Verontschuldigd:
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 09 juli 2019
wordt goedgekeurd.

2.

AANKOOP VAN SCHOOLBOEKEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLEINE
REUS VOOR VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020
In het kader van de aankoop van schoolboeken ten behoeve van de gemeentelijke basisschool De
Kleine Reus voor het schooljaar 2019-2020 wordt aan het college gevraagd de gunning van de opdracht
goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
De gunning van de aankoop van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020 aan Standaard
boekhandel Oudenaarde wordt goedgekeurd.

3.

RECHTZETTING TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT
KLEUTERONDERWIJS
In een besluit van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de aanvraag tot
loopbaanonderbreking om medische bijstand van een leerkracht kleuteronderwijs werden verkeerde
data opgenomen. Aan het college wordt voorgesteld dit besluit in te trekken en een nieuw besluit te
treffen met de correcte data.
BESLUIT
Artikel 1
Het collegebesluit van 14 mei 2019 betreffende de toekenning van een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking voor de periode van 1 september 2019 tot en met 30 november 2019 wordt
ingetrokken. Het collegebesluit van 2 juli 2019 betreffende een gedeeltelijke loopbaanonderbreking
voor de periode van 1 september 2019 tot en met 30 november 2019 blijft behouden.
Artikel 2
Aan de betrokken vastbenoemde leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking

voor medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 30
juni 2019.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
4.

N457 - PLAATSING VAN AFSLUITING OP OPENBAAR DOMEIN
Door een bewoner langs de N457 werden palen geplaatst om een afsluiting op te bevestigen. Een aantal
palen stonden op openbaar domein en werden verplaatst. De vier resterende palen staan net over de
grens van het openbaar domein. AWV vraagt het standpunt van de gemeente over deze zaak.
BESLUIT
Enig artikel
Het college is van mening dat de overige 4 palen die slechts heel nipt op openbaar domein staan kunnen
blijven staan.

5.

OVERKOPPELING AFVOER HORECAZAAK VAN GEMENGDE GRACHT NAAR INBUIZING.
Da afvoer van vuil water van de horecazaak van de aanvrager komt momenteel uit in een open gracht.
Er zit een kleine verzakking in de inbuizing waardoor het water blijft staan. Om geurhinder te
voorkomen vraagt de eigenaar deze afvoer over te koppelen op de inbuizing aan de overkant van de
straat in plaats van een IBA te steken zoals eerder voorgesteld door Farys.
BESLUIT
Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvrager toch aan te sporen tot het plaatsen
van een IBA, aangezien hij hier op termijn sowieso zal toe verplicht worden.
Met Farys wordt nagegaan hoe het probleem met de kapotte bebuizing kan opgelost worden, zodat de
plaatsing van een IBA wel degelijk een volledige oplossing biedt voor het probleem.

6.

PROJECT HASSELSTRAAT - VOORSTEL WIJZIGINGEN DOOR AANNEMER
Door de aannemer die een prijsofferte aan het voorbereiden is voor de wegen- en rioleringswerken in
de Hasselstraat, worden een aantal wijzigingen ten opzichte van het bestek voorgesteld.
BESLUIT
Enig artikel
Het college gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de aannemer en beslist de voorstellen te
bespreken in een overleg met het studiebureau.

7.

GOEDKEURING - BIJPLAATSEN VERLICHTING AAN VERKAVELING.
Een burger vraagt het college terug te komen op de beslissing om de bijplaatsing van openbare
verlichting ter hoogte van een verkaveling in de Koekamerstraat te vragen.
BESLUIT
Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn eerdere standpunt dat extra verlichting
noodzakelijk is om volgende redenen:


De verlichting wordt geplaatst volgens het regiomasterplan. Als er huizen bij komen, moet de
verlichtingsgraad omhoog. Hier kan niet van afgeweken worden zonder een aanpassing van het
regiomasterplan.




8.

Het gemeentebestuur kan in geen geval een afwijking toestaan, wat een gevaarlijk precedent
zou zijn.
De toekomstvisie van het gemeentebestuur is om de lichten te laten dimmen in plaats van te
doven. Het aanhouden van de verlichtingsgraad blijft dus van groot belang.
De plaatsing van de palen zal gebeuren in functie van de plannen van de bouwaanvraag.

KENNISNAME WERKEN NUTSMAATSCHAPPIJ FLUVIUS.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Fluvius omtrent de
geplande werken voor de uitbreiding van het laagspanningsnet.

9.

GOEDKEURING VERPLAATSEN VERLICHTINGSPAAL IN FUNCTIE VAN NIEUW AAN TE LEGGEN PARKING.
Een burger diende een aanvraag in tot het verplaatsen van een verlichtingspaal in functie van een nieuw
aan te leggen parking.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist dat de verlichtingspaal in functie van de nieuw aan te leggen parking mag verplaatst
worden en dat de kosten door de aanvrager gedragen worden.

10.

GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIE IN DE WEITSTRAAT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van een burger met
betrekking tot de gevaarlijke verkeerssituatie in de Weitstraat.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende maatregelen worden getroffen:
- De borden die zouden geplaatst worden om bestuurders bewust te maken van de
aanwezigheid van paarden, werden vorige week (met veel vertraging) geleverd en zullen nog
deze week geplaatst worden.
- Het gemeentebestuur kocht vier spandoeken aan met “Paard op de baan? Kalm aan!”. Één van
deze spandoeken kan permanent opgehangen worden aan de omheining van de manege.
- Op de weg worden driehoeken geschilderd. Dit wordt meegenomen in het signalisatieplan dat
de dienst Patrimonium uitwerkt.
- De organisatie van de Kruisthoutem Classic Tour wordt aangeschreven met de vraag om
volgende keer de doortocht aan te vragen en met de melding dat we veel klachten kregen over
onaangepaste snelheden.

11.

KENNISNAME KLACHTEN BERMMAAIEN 2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van klachten in verband met de uitbesteedde
bermmaaiwerken.
BESLUIT
Enig artikel
De betreffende loonwerker wordt nogmaals aangemaand voor vrijdag 18 juli alle maaiwerken af te
ronden. Voor 2020 wordt een nieuw bestek uitgeschreven waarin de regels, termijnen en
verwachtingen met betrekking tot de maaiwerkzaamheden degelijk omschreven worden.

12.

KENNISGEVING VERKOOP ONROEREND GOED DOOR GEASSOCIEERDE NOTARISSEN GHYS EN DE
BRAUWERE
Het college neemt kennis van de verkoop van een onroerend goed te Nukerke door Geassocieerde
notarissen Ghys en De Brauwere en dient hieromtrent advies uit te brengen.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies met betrekking tot voormelde
splitsing van het onroerend goed.
Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan geassocieerde notarissen Ghys en De Brauwere.

13.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE
PARKEERPROBLEMATIEK "DE SPAR" IN ETIKHOVE.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de eigenaar van de Spar in Etikhove om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de parkeerproblematiek rond de Spar in Etikhove worden volgende maatregelen
genomen:
Plaatsen van 2 verkeersborden E9 bij begin en einde van de parkeerstrook (1ste 2 parkeerplaatsen dichtst
bij de ingang van de winkel), begin- en eindpijlen en onderborden “5 à 10 minuten”
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.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
-

14.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT MET SNELHEIDSBEPERKING OP HET LEIDEVELD.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt een burger om een aantal politiemaatregelen te
treffen op het Leideveld.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een onveilige verkeerssituatie op het Leideveld zijn volgende verkeersmaatregelen
van kracht:



30km/uur ter hoogte van de gerestaureerde kapel en 30km/uur ter hoogte van de kruising met
de Bierweg (korte trajecten)

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.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
15.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT MET SNELHEIDSBEPERKING TER HOOGTE VAN
KAPELLEBERG EN BOIGNEBERG.
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt een burger om een aantal politiemaatregelen te
treffen op de Kapelleberg en Boigneberg.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituatie op de Kapelleberg - Boigneberg zijn volgende
verkeersmaatregelen van kracht:


tijdelijke snelheidsbeperking tot 50 km/ uur

De 4 verkeersborden “50km/uur, duidelijk genoeg”, worden verplaatst van Mariaborre / Steenbeek naar
Kapelleberg en Boigneberg.
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.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
16.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

ADVIES OVER DE STARTNOTA EN PROCESNOTA VOOR HET GEWESTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN 'ROND RONSE'
Het planningsproces voor het GRUP 'Rond Ronse' biedt een kader om het antwoord op de
mobiliteitsproblematiek rond Ronse in te bedden in een ruimer verhaal. Dit heeft tot gevolg dat initieel

wordt uitgegaan van een ruim plangebied. Het college van burgemeester en schepenen dient
hieromtrent een advies te formuleren.
BESLUIT
Artikel 1
De startnota en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) `Rond Ronse' wordt gunstig
geadviseerd, mits strikt rekening te houden met het hier boven vermeld advies.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden opgeladen in het elektronisch DSI-platform, zoals
beschreven in artikel 7 van het uitvoeringsbesluit.
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