
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 15 maart 2021 om 13.00 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. De notulen van 8 en 10 maart 2021 worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2021

De agenda van de gemeenteraad van 30 maart 2021 wordt vastgesteld.

3. 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/2021/29 voor een bedrag van 
66.558,84 euro.

4. 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 G/2021/32 voor een bedrag van 2.673,10 euro

5. GOEDKEURING BEZETTING KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN IN JEUGD- EN 
BEWEGINGSCOMPLEX MAALZAAK TIJDENS SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Na overleg tussen de dienst Vrije Tijd en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen werd de bezettingsgraad 
van de Kunstacademie voor het gebruik van het Jeugd- en bewegingscomplex Maalzaak tijdens 
schooljaar 2021-2022 besproken. 

De voorgestelde bezettingsgraad van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen afdeling Maarkedal in het 
jeugd- en bewegingscomplex Maalzaak wordt goedgekeurd.

6. BESPREKING VRAAG VOOR VALBEVEILIGING AAN Z+ ELEMENT DEURNIS LANGS BOSKANTDREEF

De dienst Vrije Tijd ontving via het meldingsformulier van Sport Vlaanderen, een vraag van een peter 
van de ruiter- en menroute voor het plaatsen van valbeveiliging aan de scherpe afgrond net voor het Z+ 
element Deurnis langs de Boskantdreef.

Er wordt beslist dat er ter hoogte van het gemelde punt een haag zal aangeplant worden.



7. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN BETREFFENDE DRINKWATERAANSLUITING SNEPPESTRAAT

Op 8 maart ontving het bestuur een digitaal schrijven van Farys. Het betreft een schrijven omtrent een 
drinkwateraansluiting in de Sneppestraat. Er wordt kennisgenomen van dit schrijven en er wordt 
goedkeuring verleend voor deze werken.

8. GOEDKEURING JAARVERGUNNING TELENET VOOR UIT TE VOEREN WERKEN VAN MAXIMAAL 1 DAG

Er wordt kennisgenomen van de vraag tot goedkeuring van een jaarvergunning aan Telenet voor het 
uitvoeren van werken met een maximum duur van 1 dag en beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een jaargunning verleend aan nutsmaatschappij Telenet 
voor de uitvoering van werken met een maximum duur van 1 dag.

9. GOEDKEURING VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT BETREFFENDE DE WIELERWEDSTRIJD RONDE 
VAN VLAANDEREN VOOR ELITE MANNEN EN VROUWEN OP ZONDAG 4 APRIL 2021

Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor elite dames en 
heren, georganiseerd door VZW RIA, Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde, zijn de volgende 
veiligheidsmaatregelen van kracht:

 Op zondag 04 april 2021, tussen 11.00u en 17.30u. wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod 
opgelegd langs beide zijden van Kortekeer, Heidje vanaf Kortekeer tot aan de N60, Rijksweg vanaf 
Heidje tot aan de grens met Oudenaarde, enkel in de richting van Oudenaarde, Eikenberg, 
Zottegemstraat, Hofveldstraat, eveneens de buiten rijbaan gelegen parkeerstroken, Leideveld, 
Markette, Tenhoutestraat, Koppenberg vanaf Hospitaalweg tot aan de N60, Mariaborrestraat, 
Steenbeekdries, Stationsberg, Nederholbeekstraat vanaf Stationsberg tot aan Boitsbank, 
Boitsbank, Taaienberg, Poesthem, Drappendries, Vlaamse Ardennenstraat, Rubberigtsbank, 
Kokerellestraat, Kapelleberg van aan de Kokerellestraat tot aan Boigneberg, Boigneberg , Hof te 
Fiennestraat vanaf Ommegangstraat tot aan Vlaamse Ardennenstraat, Vlaamse Ardennenstraat, 
Kleistraat, Bossenaarstraat, Onderbossenaarstraat, Eierput, Berkenstraat vanaf Eierput tot aan 
Steenbeekdries, Pontstraat, Holandstraat, Weitstraat.

 Voor de doortocht van de karavaan en de volgwagens welke de Ronde  niet volgen op de 
Koppenberg maar rijden via de Elsstraat, parkeerverbod en eenrichtingsverkeer invoeren in de 
Elsstraat

 Er geldt eenrichtingsverkeer langsheen de Mariaborrestraat vanaf de grens met Oudenaarde 
tot aan en in de richting van de Steenbeekdries, langsheen Steenbeekdries vanaf de aansluiting 
met Mariaborrestraat tot aan en in de richting van de Stationsberg, langsheen de Stationsberg 
vanaf de aansluiting met de Steenbeekdries tot aan en in de richting van de 
Nederholbeekstraat, langsheen de Taaienberg vanaf de aansluiting met de Fortstraat tot aan in 
de richting van de Bossenaarstraat, in de Pontstraat vanaf de aansluiting met de Stationsberg 
tot aan en in de richting van de Mussestraat, in de Elsstraat vanaf de grens met Oudenaarde tot 
aan en in de richting van de N60, in de ruilverkaveling tussen Kleistraat en Donderij richting 
Donderij, Kortekeer, Heidje vanaf aansluiting Kortekeer tot aan en in de richting van de N60, 
Steenbeekdries vanaf de aansluiting Stationsberg tot aan en in de richting van Mussestraat, 
Mussestraat vanaf de aansluiting met Pontstraat tot aan en in de richting van 
Nederholbeekstraat.

 Er wordt een omlegging voorzien om het het verkeer in de Pontstraat komende uit de richting 
N60 om te leiden via de Mussestraat.

 Er geldt uitgezonderd plaatselijk verkeer in de straten die uitkomen op een helling omdat alle 
toegangen tot de hellingen worden afgesloten vanaf 2u voor de vroegste doortocht. Dit geldt 
met namen ter hoogte van Heidje vanaf De Spijker, Borgtstraat, Fremisstraat, Fortstraat vanaf 
Bossenaarstraat.



10. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021013973

De aanvraag voor het bekomen van omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een zonevreemde 
ééngezinswoning, die op 29/01/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt 
vergund mits de naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boskant 5 te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie B, nr(s) 1421 B.

11. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021016210

De aanvraag voor het bekomen van omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde ééngezinswoning, die op 01/02/2021 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, 
wordt vergund mits de naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nederholbeekstraat 203 te 9680 Maarkedal, 
en met als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 0630 B.

12. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020161728

De aanvraag voor het bekomen van omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
ééngezinswoning, die op 01/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt 
vergund mits de naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijksweg 87 te 9681 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 246 G.

13. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020175285

De aanvraag voor het bekomen van omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, 
die op 23/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits de 
naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nederholbeekstraat 94A te 9680 Maarkedal, 
en met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie A, nr(s) 926 K.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


