
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 22 februari 2021 om 13.30 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 zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. GOEDKEURING AANREKENINGEN 

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen. Het betreft uitgaven waarvan het 
budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:

 Lijst 19  voor een bedrag van 4.525,88 euro

3. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE DIFTAR 2016

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241620227780 van het dienstjaar 2016 voor een 
bedrag van 27,38 euro wordt oninbaar verklaard.

4. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2498 van het dienstjaar 2019 voor een bedrag van 
37,50 euro wordt oninbaar verklaard.

5. INWILLIGING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN

In zitting van 3 augustus stelde het college van burgemeester en schepenen het kohier van de 
gemeentebelasting op masten en pylonen voor het aanslagjaar 2020 vast en verklaarde het uitvoerbaar. 
Op 27 januari 2021 werden de aanslagbiljetten verstuurd en op 5 februari ontvingen het bestuur een 
bericht van Elia System Operator dat het aanslagbiljet dient gericht te worden aan Elia Transmission 
Belgium.

Het bovengenoemde bezwaarschrift van Elia System Operator wordt aanvaard voor een bedrag van 
73.500 euro.

6. ONROEREND ERFGOEDDOSSIER "RENOVATIE VAN HET OUD-GEMEENTEHUIS ETIKHOVE": VRAAG 
NAAR MOGELIJK UITVOERINGSJAAR VAN DE WERKEN IN FUNCTIE VAN DE TOEKENNING VAN DE 
RENOVATIEPREMIE DOOR HET AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 

Het departement Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid deelde mee dat de bevoegde minister de 
beslissing nam om tijdens de huidige beleidsperiode de wachtlijst voor het bekomen van een 
erfgoedpremie weg te werken. Op deze wachtlijst staat de renovatie van het oud-gemeentehuis van 
Etikhove.



Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden de uitgaven en ontvangsten voor de renovatie 
het oud-gemeentehuis van Etikhove geschrapt. Wel werden in 2021 en 2022 respectievelijk 35.000 euro 
en 30.000 euro behouden voor o.a. studiekosten. De aanstelling van een aannemer is voorzien in 2025.

Het departement Onroerend Erfgoed contacteert nu alle aanvragers van een erfgoedpremie om na te 
gaan of de werken voor het aangemelde dossier kunnen aangevat worden in 2021. Na beraadslaging 
wordt beslist dat de aanvang van de renovatiewerken aan het oud gemeentehuis van Etikhove wordt 
voorzien in 2026.

7. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN DE ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTS-
EVANGELISCHE EREDIENST EN DE FEDERALE SYNODE VAN PROTESTANTSE EN EVANGELISCHE KERKEN 
IN BELGIË

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van de administratieve raad van de Protestants-Evangelische 
Eredienst en de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. Hierin wordt een 
oplijsting gemaakt van de protestants-evangelische kerkgemeenten op het grondgebied Maarkedal

8. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN DE FEDERALE DIENST VAN DE GOUVERNEUR OMTRENT DE 
ORGANISATIE VAN DE VERKEERSVEILIGE DAG IN OOST-VLAANDEREN OP 26 FEBRUARI 2021

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van de Federale Dienst van de Gouverneur omtrent de 
verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen op 26 februari 2021. Tijdens de verkeersveilige dag worden 
snelheidscontroles uitgevoerd, waarbij de medewerking van het politiekorps gevraagd wordt.

9. PRINCIPIËLE GOEDKEURING VOOR HET INRICHTEN VAN HET KUNSTDOMEIN DANS DOOR DE 
KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN IN HET FILIAAL MAARKEDAL VANAF 1 SEPTEMBER 2021

Op 18 februari 2021 ontving het bestuur een schrijven van de directeur van de Kunstacademie Vlaamse 
Ardennen met de vraag tot principiële goedkeuring voor het inrichten van het Kunstdomein Dans in 
Maarkedal vanaf 1 september 2021. 
Tot heden wordt dit domein nog niet aangeboden. De ingebruikname van de Maalzaak zal het mogelijk 
maken om vanaf 1 september 2021 ook Dans aan te bieden. 

Het inrichten van de Kunstdomein Dans door de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in het filiaal 
Maarkedal wordt principieel goedgekeurd voor 2 uur per week vanaf 1 september 2021. 

10. KENNISNAME SCHRIJVEN VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN DE KU LEUVEN OMTRENT 
AANBODBEVRAGING IN FUNCTIE VAN VERDELING CAPACITEITSMIDDELEN SCHOOLINFRASTRUCTUUR 
2022-2024

Er wordt kennis genomen van het schrijven van het departement onderwijs en de KU Leuven in verband 
met de aanbodbevraging met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor 
schoolinfrastructuur 2022-2024.

11. AANVRAAG INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING NIEUW ZWEMBAD GEMEENTE BRAKEL

In 2021 start de gemeente Brakel met de bouw van een nieuw zwembad aan de sportsite ‘De Rijdt’. 
Aangezien er weinig zwembaden beschikbaar zijn in de Vlaamse Ardennen, willen ze de kleinere 
gemeentes de kans geven om hun inwoners mee te laten genieten van de voordelen. 

Gemeente Brakel informeert naar een mogelijke tussenkomst voor inwoners van Maarkedal bij het 
gebruik van het zwembad. Door deze financiële tussenkomst zouden alle inwoners van Maarkedal en 
scholen aan hetzelfde tarief als inwoners van Brakel en Brakelse scholen kunnen zwemmen. 

Het bestuur is bereid om een intergemeentelijke samenwerking te onderzoeken. Op de vraag naar een 
tussenkomst in de tarieven voor het school- en publiekszwemmen wordt niet ingegaan. Hiervoor wordt 
het standpunt aangehouden dat eerder werd ingenomen bij de soortgelijke vraag vanuit het 
stadsbestuur Ronse.



12. GOEDKEURING SCHOOLVOORSTELLINGEN NAJAAR 2021

Er wordt vanuit de dienst Vrije Tijd goedkeuring gevraagd om twee schoolvoorstellingen te organiseren 
in 2021 in GC Het Marca voor alle scholen in Maarkedal.

De schoolvoorstellingen worden goedgekeurd en er wordt overgegaan tot het vastleggen van deze 
producties bij het boekingsagentschap. 

13. WOONPROJECT PUTTENE: GOEDKEURING VOORSTEL SIGNALISATIE EN PAALTJES ALS BESCHERMING 
VAN DE WANDELPADEN EN VOOR DE KNIP IN DE WEGENIS

De leidend ambtenaar van woonproject Puttene heeft een voorstel opgemaakt voor plaatsing van 
signalisatie en paaltjes. De paaltjes dienen als bescherming van de wandelpaden om een 'knip' te maken 
in de wegenis

Het voorstel voor de plaatsing van signalisatie en paaltjes wordt goedgekeurd. Het parkeerverbod wordt 
uitgesteld tot na de voorgestelde evaluatieperiode.

14. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE VOOR DE AANKOOP EN PLAATSING VAN AKOESTISCHE PANELEN

In het kader van de opdracht “Herinrichting Administratief Centrum: Aankoop en plaatsing akoestische 
panelen” werd een bestek met nr. 2020/116 opgesteld.
Er worden akoestische panelen voorzien voor de vergaderzalen Clementine en Monica, de balie, de 
inkomhal van het administratief centrum en het bureel van de burgemeester. In voormelde kantoren of 
ruimten is een bijkomende regeling van de akoestiek nodig om de galmgeluiden te onderdrukken. 
Vooral in de vergaderzalen en de balie is de gebrekkige akoestiek zeer storend bij voeren van 
vergaderingen of telefoongesprekken.

Het bestek met nr. 2020/116 en de raming voor de opdracht “Herinrichting Administratief Centrum: 
ankoop en plaatsing akoestische panelen”, worden goedgekeurd. De raming bedraagt 9.500,00 euro 
excl. btw of 11.495,00 euro incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

15. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE DE WIELERWEDSTRIJD 
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE VOOR ELITE EN JUNIOREN OP 28 FEBRUARI 2021

Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne voor elite en junioren, 
georganiseerd door Koninklijke Sportingclub Kuurne vzw zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van 
kracht:

Op zondag 28 februari 2021: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod opgelegd langs beide zijden 
van de Zottegemstraat; Gieterijstraat; Etikhovestraat vanaf Gieterijstraat tot aan Nederholbeekstraat; 
Nederholbeekstraat vanaf Etikhovestraat tot aan Onderbossenaarstraat; Onderbossenaarstraat; 
Bossenaarstraat; Poesthem; Drappendries: Vlaamse Ardennenstraat; Hof te Fiennestraat.

Op zondag 28 februari 2021: geldt een verboden toegang voor voetgangers op de middengeleider op de 
Zottegemstraat  200m voor de kerk van Schorisse  richting Horebeke en op de middengeleider in de 
Schorissestraat.

16. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE DE WIELERWEDSTRIJD DWARS 
DOOR VLAANDEREN ELITE HEREN EN VROUWEN OP WOENSDAG 31 MAART 2021

Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor Elite Heren en 
vrouwen, georganiseerd door KSV Waregem Vooruit VZW, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van 
kracht:

Op woensdag 31 maart 2021: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod opgelegd van 11.00u tot 
16.00u langs beide zijden van Kortekeer; Heidje vanaf Kortekeer; Mariaborrestraat; Steenbeekdries van 



Mariaborrestraat tot aan Stationsberg; Stationsberg; Nederholbeekstraat vanaf Stationsberg; Boitsbank; 
Taaienberg; Poesthem; Delfdries van aan Poesthem tot aan Leideveld; Leideveld; Markette; 
Tenhoutestraat.

17. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE DE WIELERWEDSTRIJD E3 
SAXO BANK CLASSIC OP VRIJDAG 26 MAART 2021

Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic, georganiseerd door KWC 
Hand in Hand vzw, Markstraat 89 te 8530 Harelbeke, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van 
kracht:

Op vrijdag 26 maart 2021 tussen 13.00u en 16.00u: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod 
opgelegd langs beide zijden van Kortekeer; Heidje vanaf de aansluiting met Kortekeer tot aan de N60; 
Nukerkestraat; Nukerkeplein; Boelaardstraat; Ruitegem; Mellinkstraat vanaf de aansluiting Ruitegem tot 
aan Donderij; Terpoort; Donderij vanaf Terpoort tot aan Boitsbank; Boitsbank; Taaienberg; Poesthem; 
Kerkemstraat; Hokelbeke; Hasselstraat; Maarkeweg binnen de bebouwde kom; Zottegemstraat; 
Varentstraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan de aansluiting Kabuize; Kabuize vanaf de 
aansluiting Varentstraat tot aan de Boigneberg; Boigneberg; Kapelleberg; Kokerellestraat vanaf de 
aansluitign Kapelleberg tot aan de Maarkeweg; Eikenberg; Ladeuze; Etikhovestraat; Nederholbeekstraat 
vanaf Etikhovestraat tot aan de Stationsberg; Stationsberg; Steenbeekdries vanaf Stationsberg tot aan 
Mariaborrestraat; Mariaborrestraat; Elsstraat.

Op vrijdag 26 maart 2021 tussen 13.00u en 16.00u geldt een verboden toegang voor voetgangers op de 
middengeleider op de Zottegemstraat  200m voor de kerk van Schorisse  richting Horebeke en op de 
middengeleider  in de Schorissestraat.

18. GOEDKEUREN VAN DOORTOCHT VAN DE JAARLIJKSE TOERTOCHT VAN HET WIEL VAN HET VENTIEL 
DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 JULI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de jaarlijkse toertocht van Het Wiel 
van het Ventiel op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de 
naleving van de voorwaarden en de op dit moment geldende coronamaatregelen.

De gemeente houdt zich het recht voor tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.

19. GOEDKEUREN VAN EEN KLEINSCHALIGE PAASACTIE MET ZOEKTOCHT VOOR -12 JARIGEN EN TAKE-
AWAY BOXEN OP PRIVAAT DOMEIN LOUISE-MARIE MANOR & GARDENS OP MAANDAG 5 APRIL 2021

Louise Marie Manor & Gardens wensen op paasmaandag 5 april 2021 een kleinschalige 
paaseierenzoektocht te organiseren voor -12 jarigen.

Er wordt toelating gegeven aan de aanvrager om de paaseierenzoektocht voor -12 jarigen te 
organiseren op maandag 5 april 2021, als de op dat moment geldende coronamaatregelen dit toelaten. 
Er wordt tevens toelating gegeven tot de verkoop van de take-away ontbijt of picknikboxen op maandag 
5 april 2021.

20. AKTENAME TOEKENNING TWEEDE SUBSIDIE EROSIECOÖRDINATOR

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Albon waarbij ons de betekening van een tweede 
subsidie erosiecoördinator ten bedrage van 57.037,5 euro werd overgemaakt.

21. GOEDKEUREN VAN HET VOORSTEL VOOR ONDERSTEUNING DOOR DE BOSGROEP VLAAMSE 
ARDENNEN VOOR DE INRICHTING VAN HET GEBOORTEBOS IN SCHORISSE

Het gemeentebestuur van Maarkedal kocht eind vorig jaar een weideperceel aan in de deelgemeente 
Schorisse met de bedoeling dit in te richten als geboortebos.
Voor de opmaak van de plannen en de opmaak van de subsidiedossiers voor de aankoop van de 



gronden en voor het plantgoed werd ondersteuning gevraagd bij de Bosgroep Vlaamse Ardennen. Deze 
vorm van ondersteuning zit in het omgevingscontract dat wij hebben met de Provincie Oost-Vlaanderen.

De offerte van Bosgroep Vlaamse Ardennen voor ondersteuning bij de inrichting van het geboortebos 
wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 2.178 euro. Dit bedrag wordt vereffend via de 
trekkingsrechten uit het Omgevingscontract dat met de provincie Oost-Vlaanderen is afgesloten.

22. OFFERTE ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET BOVENGRONDSE LS/OV-NET IN HET KADER VAN 
GEMEENTELIJKE WEGENIS EN RIOLERINGSPROJECTEN.

In het najaar starten de wegenis en rioleringswerken in een deel van de Hasselstraat, Wijmierstraat en 
de Rattenpoel.

Bij nazicht van de huidige situatie blijkt dat een aantal eli-palen (zowel voor OV als LS) midden het 
voetpad staan. Het ondergronds brengen van het LS net en een aantal van de palen verwijderen zou 
voor een optimalere inrichting zorgen. Tegelijk kunnen de OV palen vernieuwd en beter gepositioneerd 
worden. Fluvius bezorgde een grove raming voor het ondergronds brengen van het LS- en OV-net in de 
dicht bewoonde zone (van aan het spaarbekken tot aan de Wijmier) van de Ratttenpoelstraat:

Er wordt akkoord gegaan met de bijkomende werken en ramingen voor volgende projecten:

 Project Rattepoelstraat: ondergronds brengen van OV en LS ten bedrage van ca. 38.000 euro.
 Akkoord met de meerwerken van ca. 25.000 voor de Hasselstraat.
 Project Kolpaartstraat: ondergronds brengen van OV en LS ten bedrage van ca. 58.722,49 euro.

Voor het verlichten van het fietspad langs de parkeerzone in de Kolpaartstraat wordt gekozen voor 
verlichtingspalen met bewegingsmelding (cfr. Mechelen).

23. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020139387

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een ééngezinswoning die op 20/10/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt 
vergund mits de inachtneming van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 104 te 9681 Maarkedal, en 
met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie C, nr(s) 787T.

24. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020178692

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van wonen naar 
verblijfsrecreatie (vakantiewoning) die op 29/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket, wordt vergund mits de inachtneming van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Annovenstraat 73 te 9688 Maarkedal en met 
als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 4 AFD (SCHORISSE), sectie B, nr(s) 0578 K.

25. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020164150

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
zonevreemde ééngezinswoning die op 21/12/2020 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, 
wordt vergund mits de inachtneming van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijststraat 6 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 0886 D.



26. GUNNING VAN DE OPDRACHT 'AANKOOP VOIP TELEFOONCENTRALE MET BIJHORENDE 
TELEFOONTOESTELLEN'

De huidige telefooncentrale, daterend van 2012, wordt vervangen door een nieuwe virtuele VoIP (Voice 
Over IP) centrale met bijhorende telefoontoestellen en/of headsets. De nieuwe manier van telefoneren 
zal zorgen voor een klantvriendelijker onthaal en zal de interne communicatie efficiënter maken. 

De opdracht voor de aankoop van een telefooncentrale met een gebruiksduur van 3 jaar wordt gegund 
aan de firma Hanssens Telecom NV, Kachtemsestraat 290 B, 8800 Roeselare, voor een totaal bedrag van 
13.357,19 euro, incl. btw en een maandelijkse abonnementskost van 310,88 euro, incl. btw.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


