
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 01 februari 2021 om 13.40 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet werden de beslissingen van de vorige 
zittingen opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN TOERISME OOST-
VLAANDEREN VZW VAN 8 DECEMBER 2020

Er wordt kennisgenomen van het verslag van de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen 
vzw van 8 december 2020.

3. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN HET RODE KRUIS MAARKEDAL OMTRENT DE AFNAME VAN 
COVID-19 SNELTESTEN DOOR HET RODE KRUIS IN HET ONDERWIJS

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van het Rode Kruis Maarkedal omtrent de inzetbaarheid van 
medewerkers van de lokale afdeling voor sneltesten in het onderwijs.

De plaatselijke afdeling beschikt over vier opgeleide medewerkers voor het afnemen van COVID-19 
sneltesten in het onderwijs. Het aanvragen van de sneltesten gebeurt via het CLB. Alle directies van de 
basisscholen in Maarkedal werden op de hoogte gebracht van dit schrijven.

4. TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN DE STICKERACTIE VAN HET RODE KRUIS, AFDELING 
MAARKEDAL VAN 22 APRIL TOT EN MET 6 MEI 2021 

Er wordt toelating verleend aan het Rode Kruis, afdeling Maarkedal, voor het organiseren van hun 
stickeractie, mits in acht nemen van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

5. TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN FONDSENWERVINGSACTIE VAN ARTSEN ZONDER 
GRENZEN IN HET VOORJAAR VAN 2021

Er wordt toelating verleend aan Artsen Zonder Grenzen voor een fondsenwervingsactie in het voorjaar 
van 2021, mits in acht nemen van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

6. VASTLEGGEN ILLUSTRATOR VOOR HET GULDEN BOEK 

Voor de illustraties in het gulden boek naar aanleiding van een ontvangst in het Administratief Centrum 
zal vanaf nu obv een vrijwilligersovereenkomst samengewerkt worden met de nieuwe illustrator.



7. GOEDKEURING PROJECT TAAIENBERG BINNEN HET Z+ PROJECT

Onder actie 48 van het meerjarenplan is er voorzien om tweejaarlijks een toevoeging te maken aan het 
project Z+, steeds voor een budget van 15.000 euro. De dienst Vrije Tijd stelt voor om dit te herleiden 
naar 2 projecten voor een gezamenlijk budget van 45.000 euro over het meerjarenplan heen. Hierbij 
worden twee  projecten voorgesteld, m.n. een hommage aan Tom Boonen aan de Taaienberg in 2021 en 
de opwaardering van de kapel Sint-Vincentius met kunst in 2022. 

8. GOEDKEURING ALTERNATIEF VOORSTEL TECHNIEKACADEMIE

Na de nieuwe corona-richtlijnen, waarbij er door kinderen onder de 12 jaar slechts mogen deelnemen 
aan een buitenschoolse activiteit in groepjes van maximaal 10 kinderen, wordt door Techniekacademie 
beslist om de lessen in de huidige vorm niet meer door te laten gaan vanaf 3 februari 2021.

Na bevraging van de deelnemers en hun ouders wordt beslist om de Techniekacademie te organiseren 
in de tweede week van de paasvakantie, namelijk van maandag 12 tot vrijdag 16 april. 

9. GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE REALISATIE VAN EEN TRAP  AAN HET UITKIJKPUNT 
BOSGAT

De gunning van de opdracht ‘realisatie cortenstalen trap aan uitkijkpunt Bosgat’ van de bibliotheek 
wordt vastgelegd en maakt het nodige budget vrij.

De cortenstalen trapconstructie voor uitkijkpunt Bosgat wordt aangekocht bij Corcoo voor het 
totaalbedrag van 5.740 euro inclusief btw.

10. GUNNING VAN DE OPDRACHT 'DATAVERBINDING VAN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM'

Het bestuur neemt akte van de gunning van de opdracht 'Dataverbinding van het Administratief 
Centrum'.

De dataverbinding naar het Administratief Centrum van de gemeente Maarkedal werd geëvalueerd. 
Voortaan wordt gekozen voor de operator Telenet BV. De timing van de installatie van de nieuwe 
verbindingen wordt afgestemd met de andere vernieuwingen van de ICT-infrastructuur 
(telefooncentrale, server en databekabeling) en de verbouwingen die gepland zijn in het voorjaar van 
2021.

11. STELSELMATIG VERNIEUWEN VAN HET WAGEN- EN MACHINEPARK: GUNNING VAN DE 
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN EEN VERZAMELWAGEN

Er wordt kennisgenomen van de goedkeuring tot gunning van de aankoop van een verzamelwagen en 
beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

De opdracht ‘Aankoop verzamelwagen’ wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding gegund 
aan MARTENS AGRI & PARK tegen het nagerekende offertebedrag van 63.061,98 euro excl. btw of 
76.305,00 euro incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

12. RENOVEREN VAN DE GEMEENTELIJKE LOODS: NIET GUNNEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE 
VERVANGING VAN HET DAK

De plaatsingsprocedure voor ‘Plaatsing van nieuw dak op loods technische dienst’ wordt stopgezet. De 
opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden na de 
nodige aanpassingen aan het bestek. 

13. KENNISNAME WERKEN TELENET TER HOOGTE VAN LINDEKE

Er wordt kennisgenomen van de uit te voeren werken door nutsmaatschappij Telent ter hoogte van 
Lindeke 4. De werken omvatten vervangen van een defecte ondergrondse kabel.



14. KENNISNAME VAN DE KLACHT INZAKE PASSAGE JEEPS EN TRUCK OP KLEINE LOSWEGEN

Dienst Omgeving ontving de melding dat er in de losweg naast hun woning vaak trucks/jeeps aan hoge 
snelheden passeren. Deze vormen een storende factor alsook maakt men zich zorgen over veiligheid van 
wandelaars. Er wordt akte genomen van deze melding en het advies van de lokale politie wordt gevolgd 
en het voorstel om in te zetten op sensibiliserende campagnes wordt onderschreven.

15. AANVRAAG TOT HET PLAATSEN VAN TIJDELIJKE PUBLICITEIT LANGS DE HELLINGEN TIJDENS DE E3 
SAXO BANK CLASSIC OP VRIJDAG 26 MAART 2021

Met zijn schrijven van 26 januari 2021 wordt de toelating gevraagd tot het plaatsen van tijdelijke 
publiciteit langsheen de hellingen op grondgebied Maarkedal tijdens de E3 Saxo Bank Classic voor elite 
op vrijdag 26 maart 2021.
Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langsheen de 
hellingen tijdens de E3 Saxo Bank Classic voor elite op vrijdag 26 maart 2021 mits de naleving van de 
vooropgestelde voorwaarden.

16. AANVRAAG VAN DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD CHASING CANCELLARA FLANDERS DOOR 
MAARKEDAL EN DE BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 8 MEI 2021

Biking@Ronse wenst een wielerwedstrijd, m.n. Chasing Cancellara Flanders, in te richten op zaterdag 8 
mei 2021. 
Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van deze wielerwedstrijd op zaterdag 8 
mei 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de voorwaarden en de op dit 
moment geldende maatregelen.

17. VERKOOP ASBEST VERPAKKINGSMATERIAAL

Vanaf 1 juni 2021 dient het asbest dat naar het recyclagepark wordt afgevoerd, verpakt te worden 
aangeboden. Dit geldt voor de volledige afvalintercommunale. Door IVLA worden volgende 
inzamelrecipiënten voorgesteld:

 LDPE zak (lengte 3,1 meter; goed voor 2 golfplaten)
 Puinzak (60cm x 100cm; goed voor kleine brokstukken asbestcement)

Er wordt beslist dat deze inzamelrecipiënten worden aangeboden aan de bevolking. Aan de inwoners 
wordt echter ook de vrijheid gegeven om het asbestafval op een andere wijze te verpakken met 
doorzichtige folie. 

18. ONDERGRONDSE INZAMELSYSTEMEN - VOORSTEL VAN LOCATIES

Vanuit de Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen (IVLA) kreeg het bestuur de vraag of er interesse voor: 

 het plaatsen van ondergrondse glasbolsites
 ondergrondse afvalinzameling bij woonprojecten.

Het Kerkemplein wordt al locatie voor de plaatsing van een ondergronds glasbolsite weerhouden. Op 
korte termijn wordt ook voor het herinrichtingsproject van het Nukerkeplein de mogelijkheid tot de 
plaatsing van een ondergrondse glasbolsite onderzocht.

19. AKTENAME BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL TOT GOEDKEURING VAN DE 
TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VOOR HET NATUURRESERVAAT MAARKEBEEKVALLEI E-072, GELEGEN 
OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE HOREBEKE, MAARKEDAL EN OUDENAARDE

Er wordt aktegenomen van het besluit van de administrateur-generaal tot goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Maarkebeekvallei E-072, gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Horebeke, Maarkedal en Oudenaarde.



20. AKTENAME MINISTERIEEL BESLUIT TOT GOEDKEURING VAN HET NATUURBEHEERPLAN TYPE 4 EN 
ERKENNING ALS NATUURRESERVAAT VAN "MAARKEBEEKVALLEI E-072" TE HOREBEKE, MAARKEDAL 
EN OUDENAARDE, MET REGISTRATIENUMMER NBP-OV-0026 

Er wordt aktegenomen van het Ministerieel Besluit betreffende goedkeuring natuurbeheerplan type 4 
en erkenning als natuurreservaat van “Maarkedbeekvallei E-072, met registratienummer NBP-OV-18-
0026.

21. AFWIJKING REGENWATERPUT EN INFILTRATIEVOORZIENING OMV_ 2020095856 

De aanvrager verkreeg een omgevingsvergunning op 12 oktober 2020 voor het renoveren van een 
bestaande aanbouw. 
Met een schrijven op 12 november 2020 vraagt de aanvrager een afwijking van de watertoets. De 
afwijking werd gemotiveerd.

Er wordt beslist in te stemmen met het advies van de omgevingsambtenaar om af te zien van de 
realisatie van de waterput en infiltratievoorziening als voorwaarde bij de omgevingsaanvraag mits de 
naleving van voorwaarden.

22. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020120580

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding en wijziging van de 
bestaande milieuvergunning die op 14 september 2020 per beveiligde zending werd verzonden via het 
omgevingsloket.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Donderij 18 , 9680 Maarkedal, kadastraal bekend: 
1ste afd, sectie B, nrs. 1291H

De bestaande milieuvergunning met referentie VI 14/2013 en met referentie VI 13/2016 omvat een 
vergunning (13/08/2013) voor een nieuwe landbouwinrichting en een uitbreiding van de vergunning 
(16/08/2016). Het bedrijf is vergund voor gemengde inrichting in agrarisch gebied met stallen met 
plaatsen voor 100 runderen en 66 varkens, stalplaats voor vijf landbouwvoertuigen, koelinstallatie met 
een totaal vermogen van 120kW, bovengrondse dubbelwandige mazouttank met inhoud van 5.000 liter, 
een brandstofverdeelinstallatie, stro opslag van 40 ton in een loods en opslag van 250m³ dierlijke mest.

De aanvraag betreffende de wijziging van het aantal dieren (de afbouw van 100 runderen naar 20 
runderen, de afbouw van 66 varkens naar 0 varkens en een uitbreiding met 1.000 stuks pluimvee) wordt 
vergund voor een termijn eindigend op 13 augustus 2033.

De aanvraag voor wat betreft het slachten van max 250 kippen/dag in een mobiele slachterij wordt uit 
de vergunning geweerd. Er kan een nieuwe aanvraag ingediend worden na de bespreking ervan met het 
FAVV en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 

23. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020056415

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor een gedeeltelijke functiewijziging 
naar B&B, het oprichten van een garage en het aanleggen van verhardingen (oprit, parkeerplaatsen en 
zwembad die op 08/06/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt gedeeltelijk 
voorwaardelijk vergund. De gedeeltelijke functiewijziging van wonen naar toeristische logies (B&B) 
wordt uit de aanvraag gesloten..

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontstraat 24 te 9681 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 0188 E.



24. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020157229

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie wonen 
naar verblijfsrecreatie (vakantiewoning) die op 03/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket, wordt voor wat betreft het wijzigen van de functie wonen naar verblijfsrecreatie 
(vakantiewoning) vergund mits naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Langestraat 23 te 9688 Maarkedal en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 4 AFD (SCHORISSE), sectie C, nr(s) 0608 N.

25. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020151026

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een zonevreemde woning, het aanleggen van een zwembad en het wijzigingen van de (gedeeltelijke) 
functie verblijfsrecreatie naar wonen die op 11/11/2020 opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket, wordt vergund mits naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Stokstraat 48 te 9688 Maarkedal en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 4 AFD (SCHORISSE), sectie C, nr(s) 1030 F.

26. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020171499

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
eengezinswoning en het oprichten van een aangebouwde fietsenstalling die op 21/12/2020 werd 
opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Maarkeweg 59 te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 1339 P.

27. VRAAG NAAR STANDPUNT BETREFFENDE ONVOLLEDIG VERKLAREN OMGEVINGSDOSSIER 
OMV_2020112194

De bewoner van Maarkendries 2 diende op 20 november 2018 een omgevingsvergunning in tot het 
deels regulariseren van een reliëfwijziging en het afgraven van het terrein tot de oorspronkelijke 
toestand. Deze omgevingsvergunning werd op 26 augustus 2019 ingetrokken.

Er werd op 01 september 2020 een nieuwe omgevingsaanvraag aangevraagd door deze op te laden en 
in te dienen op het omgevingsloket. Er wordt opdracht gegeven aan de omgevingsambtenaar om het 
dossier onvolledig te verklaren.

28. VERLENEN VAN EEN ADVIES IN HET KADER VAN EEN BEROEPSPROCEDURE TEGEN DE WEIGERING 
OMGEVINGSVERGUNNING BETREFFENDE HET VERKAVELEN VAN EEN TERREIN IN 7 LOTEN 
BOUWGROND EN HET ROOIEN VAN BOMEN, LANGESTRAAT. 

Er wordt een advies verleend in het kader van een beroepsprocedure tegen de weigering 
omgevingsvergunning betreffende het verkavelen van een terrein in 7 loten bouwgrond en het rooien 
van bomen ter hoogte van Langestraat. 

29. AANSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWEKER INTERNE ZAKEN C1-C3

Na weigering van de laureaat om de open verklaarde functie op te nemen, wordt de tweede 
gerangschikte kandidaat uit het vastgelegde wervingsreserve voor de functie administratief medewerker 
Interne Zaken C1-C3, na geheime stemming en met eenparigheid van stemmen aangesteld.



30. BESPREKING VAN DE PROBLEMATIEK OMTRENT DOORSTROMEND LANDBOUWVERKEER IN DE 
DORPSKERN VAN SCHORISSE

Via sociale media werd opgepikt dat een aantal bewoners de verkeersdoorstroming voor 
landbouwverkeer en de verkeersproblematiek in de dorpskern van Schorisse (Zottegemstraat) aan de 
kaak stellen.
Na beraadslaging wordt beslist dat er advies wordt gevraagd aan de verkeerstechnische cel van de 
politiezone.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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