
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 08 maart 2021 om 13.45 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 zitting van 1 

en 2 maart 2021 opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. GOEDKEURING AANREKENINGEN

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen/bestelbonnen. Het betreft uitgaven 
waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen/bestelbonnen worden vastgesteld: Lijst G/2020/202 voor een bedrag van 
24.894,33 euro

3. 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 26 voor een bedrag van 115.555,00 euro

4. KENNISNAME VAN EEN PENSIOENAANVRAAG

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intentie van een vastbenoemd 
technisch assistent, om op pensioen te gaan met ingang van 1 januari 2022. Het ontslag wegens 
oppensioenstelling wordt met ingang van 1 januari 2022 aanvaard.

5. KLACHT MET BETREKKING TOT VERKEERSSITUATIE TER HOOGTE VAN HET KRUISPUNT KERKEMSTRAAT 
MET KLOOSTERSTRAAT

Een bewoner van de Kloosterstraat nam op 1 maart 2021 contact op met het gemeentebestuur 
betreffende de verkeerssituatie in en rondom het kruispunt van de Kerkemstraat met de Kloosterstraat. 

Er wordt kennisgenomen van het schrijven er wordt op de vraag om een voorbehouden parkeerplaats te 
creëren voor de woning van mevrouw De Temmerman niet ingegaan. Er wordt gesuggereerd dat het de 
bewoner vrij staat om ter hoogte van de garage signalisatie te bevestigen die wijst op een 
parkeerverbod.

6. HERNIEUWING VAN EEN BESTAANDE GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN ETIKHOVE

Het bestuur ontving een aanvraag tot verlenging van de concessie voor een graf op het kerkhof van
Etikhove. Deze grafconcessie vervalt op 20 juni 2021.
Er wordt beslist met ingang van 8 maart 2021 een hernieuwing van de grafconcessie te
verlenen mits naleving van de vooropgestelde voorwaarden.



7. GOEDKEURING GUNNING RECLAMECAMPAGNE

In het kader van de opdracht ‘Imagocampagne Maarkedal’ werd een technische beschrijving met nr. 
2021/122 opgesteld door de ontwerper. 
De gunning van de imagocampagne aan C-design wordt goedgekeurd voor een bestelbedrag van 20.000 
euro inclusief btw 

8. GOEDKEURING VAN EEN THEATERWANDELING IN SAMENWERKING MET STAD RONSE

Tijdens 2 weekends in het begin van de zomer wil de dienst Vrije Tijd in samenwerking met stadsbestuur 
Ronse een theaterwandeling uitvoeren. 

De theaterwandeling wordt goedgekeurd voor het bedrag van 2.900 euro incl. btw en er wordt 
overgegaan tot de uitwerking hiervan. 

9. GOEDKEURING VAN AIRKESMACHINE SOCIAAL-CULTUREEL PROJECT

Om de eenzaamheid en negatieve sfeer die corona met zich durft mee te brengen, stelt de dienst Vrije 
Tijd het project Airkesmachine van Micha Vandendriessche voor. Mensen kunnen hem inhuren om een 
serenade te zingen aan iemands deur/balkon met de veilige afstanden gerespecteerd. Zo steekt hij een 
hart onder de riem van mensen die het even moeilijk hebben met Vlaamse liederen en een mooie 
boodschap van de aanvrager. 

Het project ‘Airkesmachine’ wordt goedgekeurd voor het bedrag van 1.700 euro en wordt verder 
uitgewerkt door de dienst Vrije Tijd.

10. GOEDKEURING JAARPROGRAMMA CULTUUR 2021

Door de coronacrisis moet het bestuur flexibel zijn met het cultuuraanbod. In het voorjaar focussen we 
op coronaveilige cuItuuractiviteiten door deze in openlucht te organiseren met de Airkesmachine en een 
theaterwandeling. In het najaar hoopt de dienst Vrije Tijd op de mogelijkheid om GC Het Marca weer 
volop in te zetten. In 2020 stonden er een aantal optredens gepland die niet zijn kunnen doorgaan door 
corona. Intussen werd er contact opgenomen met hun bookers en zouden deze voorstellingen opnieuw 
kunnen ingepland worden. 

Het voorgestelde jaarprogrammatie cultuur voor 2021 wordt goedgekeurd en verder uitgewerkt door de 
dienst Vrije Tijd. 

11. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT DE VERNIEUWING VAN EEN DEEL VAN DE VERHARDING VAN 
EEN DOODLOPENDE WEG

De eigenaar van een woning in de Hofveldstraat vraagt om een asfaltwegje, dat naar de achterliggende 
weide loopt en waar tevens de oprit de woning op aansluit sluit aan op dit wegje, te vernieuwen owv de 
slechte staat van de asfaltverharding. 

De aanvraag voor het vernieuwen van de toplaag in asfalt voor het wegje langs de woning van de 
aanvrager ter hoogte van Hofveldstraat 55 wordt deels goedgekeurd. De toplaag asfalt van het eerste 
deel, tot net voorbij de oprit wordt vernieuwd. In het tweede deel wordt de asfalt opgebroken en komt 
een karrespoor voor toegang naar de weide in de plaats. 

12. GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT HET PLAATSEN VAN HINDERNISSEN OP HET WANDELPAD 
TUSSEN EIKENBERG EN KOKERELLESTRAAT

Er wordt een voorstel gedaan om hindernissen te plaatsen op het wandelpad tussen Eikenberg en 
Kokerellestraat met als bedoeling dit pad enkel nog toegankelijk te maken voor wandelaars, fietsers en 
ruiters. 

Naar aanleiding van een contactname betreffende de vraag voor het plaatsen van hindernissen aan de 
toegang van het wandelpad tussen Eikenberg en Kokerellestraat zodoende jeeps en quads worden 



geweerd van dit pad, wordt beslist dat aan de toegangspoorten van het wandelpad tussen de Eikenberg 
en Kokerellestraat een aanwijzigingsbord F99a wordt geplaatst. Hierdoor wordt het wandelpad 
voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.

Dit besluit treedt meteen in werking middels de opmaak van een tijdelijk politiereglement. Aan de 
gemeenteraad zal het aanvullend politiereglement worden voorgelegd ter bestendiging van deze 
beslissing.

13. GOEDKEURING VAN DE WERKWIJZE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN DE 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN 

In de gemeentelijke basisscholen worden deze zomer een aantal energiebesparende werken uitgevoerd. 

Het college gaat akkoord om een samenwerking aan te gaan met het Vlaams Energiebedrijf voor de 
energiebesparende werken in de basisscholen die gepland zijn voor de zomer van 2021.

14. GOEDKEURING VAN DE BIEDINGEN INVENTARIS MEUBILAIR ADMINISTRATIEF CENTRUM

Er wordt kennisgenomen van de biedingen op het kantoormeubilair van het administratief centrum en 
deze worden goedgekeurd.

15. AANSTELLING VAN EEN LEIDEND AMBTENAAR VOOR DE HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM

Artikel 56 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van 
overheidsopdrachten. Daaruit vloeit dat het college van rechtswege leidend ambtenaar is voor elke 
overheidsopdracht.

In zitting van 25 januari 2021, 8 februari 2021 en 15 februari werden respectievelijk de aankoop en 
plaatsing van ramen, schilderwerken, het uitvoeren van binnenschrijnwerk, elektriciteitswerken en het 
leveren van kantoormeubilair gegund. 
Voor de overheidsopdrachten “aankoop en plaatsing van ramen”, “schilderwerken”, “het uitvoeren van 
binnenschrijnwerk”, “elektriciteitswerken” en het “leveren van kantoormeubilair” die kaderen binnen 
de herinrichting van het Administratief Centrum worden taken en bevoegdheden van leidend 
ambtenaar gedelegeerd aan de algemeen directeur. 

16. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: HVAC - GOEDKEURING GUNNING

In het kader van de opdracht “Herinrichting administratief centrum: HVAC” werd een bestek met nr. 
2021/117 opgesteld door de ontwerper.

Er wordt goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper en de opdracht 
“Herinrichting administratief centrum: HVAC” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Firma Steurbaut bv.

17. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VAN EEN DOORTOCHT VOOR EEN WIELERWEDSTRIJD DOOR 
MAARKEDAL EN DE BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021

Er wordt toelating verleend aan Wielerclub Sport & Vermaak voor het inrichten van de wielerwedstrijd 
voor aspiranten op zondag 8 augustus 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits naeving van de 
voorwaarden. 
De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen strikt te worden nageleefd. Daarnaast houdt de 
gemeente zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.



18. AKTENAME VAN DE BESLISSING VAN DEPUTATIE BETREFFENDE OMV_2020122119 

De deputatie nam op 11 februari 2021 een beslissing betreffende de omgevingsaanvraag voor het 
bouwen van een nieuwe jongveestal met stro-opslag en overdekt gedeelte en de wijziging 
milieuvergunning. 

Er wordt aktegenomen van de beslissing, welke voorwaardelijk gunstig geadviseerd wordt.

19. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VAN EEN DOORTOCHT VAN WIELERWEDSTRIJD DOOR 
MAARKEDAL EN DE BEWEGWIJZERING OP WOENSDAG 21 JULI 2021

Wielerclub Sport & Vermaak wenst de wielerwedstrijd voor dames elite en jeugd in te richten op 
woensdag 21 juli 2021.  
Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de wielerwedstrijd voor dames elite 
en jeugd op woensdag 21 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 aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.

20. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VAN EEN DOORTOCHT VAN DE MOLENTOCHTWANDELING DOOR 
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 5 JUNI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de Molentochtwandeling van 
Hanske de Krjger op zaterdag 5 juni 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van 
de voorwaarden en de op dit moment geldende maatregelen.

De gemeente houdt zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.

21. AKTENAME VAN HET SCHRIJVEN STAD OUDENAARDE BETREFFENDE HET ZEVENBUNDERPAD

Stadsbestuur Oudenaarde vraagt met hun schrijven dd. 19 februari 2021 naar het standpunt van het 
gemeentebestuur Maarkedal m.b.t. een alternatief voor het tracé langs het Zevenbunderpad. 

De vraag kadert in het plan om een fietssnelweg langs de spoorlijn aan te leggen. Het voorgesteld 
alternatief tracé loopt via N457 - Schorisseweg – Maartstraat – fietssnelweg F45 langs de oude 
spoorwegbedding – Watermolenstraat -Vontstraat. Deze verbinding langs de fietssnelweg is er op 
heden nog niet maar de aanleg ervan en de aansluiting op de Maartstraat is voorzien bij de aanleg van 
de fietsersbrug over de N60.

Er is begrip voor het nutteloos aanleggen van een full-fletch fietsverbinding. Wel wordt aangedrongen 
om het Zevenbunder toegankelijk te houden als fiets- en wandelpad in zijn bestaande bedding. Het 
gemeentebestuur is vragende partij om in een overleg met het stadbestuur Oudenaarde, de 
Werkvennootschap en het gemeentebestuur Maarkedal van gedachten te wisselen over een aansluiting 
van de geplande fietssnelweg naar Oudenaarde.

22. OMGEVINGSMELDING OMV_2021038191

De omgevingsmelding betreffende een tijdelijke bronbemaling bij een bouwwerf werd per beveiligde 
zending op 2 maart 2021 verzonden via het omgevingsloket.

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Boskant 2 te 9680 Maarkedal; kadastrale 
omschrijving als Maarkedal, 1ste  (Etikhove) sectie B,  nr. 1435b

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Er wordt akte genomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
(iioa) met OMV_2021038191 zijnde grondwaterwinning uit een steenput met een diepte van 6 meter, 



gelegen Boskant 2 te 9680 Maarkedal; kadastrale omschrijving als Maarkedal, , 1ste  (Etikhove) sectie B,  
nr. 1435b, omvattende de grondwaterwinning uit een steenput met een diepte van 6 meter met een 
maximum van 250m³/jaar.

23. OMGEVINGSMELDING OMV_2021020239

De omgevingsmelding betreffende de plaatsing van een bovengrondse propaangastank werd op 4 
februari 2021 per beveiligde zending verzonden en ingediend op het omgevingsloket.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Kokerellestraat 21 te 9680 Maarkedal, kadastraal 
bekend: 3de afd (Maarke), sectie A, nr. 281L

Er wordt aktegenomen van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) 
met OMV_2021020239 zijnde propaangastank, gelegen Kokerellestraat 21 te 9680 Maarkedal, kadastraal 
bekend: 3de afd (Maarke), sectie A, nr. 281L, omvattende de plaatsing van een bovengrondse 
propaangastank van 2.700 liter.

24. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021019456

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het rooien van negen bomen, die op 
18/01/2021 per beveiligde zending werd ingediend en op 03/02/2021 werd opgeladen op het 
omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op percelen met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie C, nr(s) 0724 H en G.

25. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021019438

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het rooien van vier bomen, die op 
02/02/2021 per beveiligde zending werd ontvangen en op 03/02/2021 opgeladen op het 
omgevingsloket, wordt vergund.

De aanvraag heeft betrekking op percelen met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD 
(Etikhove), sectie B, nr(s) 0576 B en 0577 A.

26. GOEDKEURING VAN DE OPMERKINGEN EN BEZWAREN IKV HET OPENBAAR ONDERZOEK 
STROOMGEBIEDBEHEERPLAN 2022-2027

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
tem 14 maart 2021.

In het kader van dit openbaar onderzoek wil de gemeente Maarkedal bemerkingen/bezwaren 
meegeven aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). 

27. GOEDKEURING VAN DE DEFINITIEVE HERNUMMERING VAN EEN DEEL VAN GEMEENTEWEG LADEUZE 
EN DE ONTWERPBRIEF

De definitieve hernummering van Ladeuze, welke een herwerkte versie is van een eerder voorgestelde 
hernummering, alsook het schrijven dat gericht dat wordt gericht aan de bewoners van de 5 woningen, 
worden goedgekeurd. 



Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


