
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 22 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

Verontschuldigd:
Ann De Tollenaere, schepen verontschuldigd voor agendapunt 5.  (belangenvermenging, art. 50 decreet lokaal bestuur)

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. 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. Het betreft uitgaven waarvan het 
budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:
• Lijst O/2021/27 voor een bedrag van 32.244,58 euro
• Lijst G/2021/35 voor een bedrag van  88.543,88 euro

4. BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN REGLEMENT VOOR DE VERKOOP EN SCHENKING VAN 
ROERENDE GOEDEREN IN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE

Wanneer roerende goederen geen gebruikswaarde meer hebben binnen het bestuur kan het 
aangewezen zijn deze te schenken of te verkopen, in plaats van deze integraal af te voeren naar het 
gemeentelijk recyclagepark. Het ontwerp van reglement hiervoor wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2021.

5. KENNISNAME VAN EEN KLACHT MET BETREKKING TOT HET VELLEN VAN GROTE POPULIEREN IN DE 
GROENSTRAAT

Er wordt kennisgenomen van de ingediende klacht via het klachtenformulier op de website in verband 
met het vellen van grote populieren in de Groenstraat.

6. SAMENWERKING MET VZW PARCOURS IN KADER VAN GEMEENSCHAPSDIENST DOOR JONGEREN

Er wordt beslist een samenwerking aan te gaan met vzw Parcours om jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en voor de jeugdrechter werden gebracht, een 
gemeenschapsdienst te laten doen binnen de diensten van het gemeentebestuur.

7. GOEDKEURING AANVRAAG SUBSIDIE VOOR DE ORGANISATIE VAN WIELERWEDSTRIJDEN 2021



Wielerclub Sport & Vermaak diende een aanvraag in voor subsidies voor de organisaties van 
wielerwedstrijden in 2021.

Het subsidiereglement voor de organisatie van wielerwedstrijden voorziet dat er per ingerichte 
wielerwedstrijd 200 euro subsidie kan toegekend worden. Voor de inrichting van een provinciaal, 
Vlaams of Belgisch kampioenschap kan er een subsidie van 400 euro aangevraagd worden. De jaarlijkse 
toelage voor een vereniging bedraagt maximum 800 euro per jaar.

‘Wielerclub Sport en Vermaak’ diende hun aanvraag in voor het jaar 2021 en zal vier wedstrijden 
organiseren:

 Woensdag 21 juli 2021: wedstrijd dames - elite
 Woensdag 21 juli 2021: wedstrijd dames - jeugd 
 Zondag 8 augustus 2021: wedstrijd voor aspiranten 
 Zaterdag 25 september 2021: wedstrijd voor nieuwelingen

Er wordt aan ‘Wielerclub Sport en Vermaak’ een principiële subsidie toegekend voor de organisatie van 
wielerwedstrijden in 2021, ten bedrage van 800 euro. Deze subsidies zullen pas uitbetaald worden na 
afloop van een wedstrijd of in geval van een subsidieaanvraag voor meerdere wedstrijden na afloop van 
de laatste wedstrijd van het kalenderjaar en dit op basis van de nodige bewijsstukken (affiche, 
sfeerfoto,…)  die binnengebracht worden bij de dienst Vrije Tijd.

8. BESPREKING VAN DE DEELNAME AAN EEN RADIOPROGRAMMA 

De seniorenraad van Brakel start met een radioprogramma gericht op senioren. Zo willen ze het nieuws 
van de gemeente op een aangename manier tot bij de senioren brengen. Ze kiezen ervoor om samen te 
werken met radio MfM hiervoor. 
Het radioprogramma noemt: ‘Vlaamse Ardennen Heen en Terug’. Het is de bedoeling dat alle 
gemeenten van de Vlaamse Ardennen hierbij betrokken worden. Elke week komt een andere gemeente 
aan bod met nieuws uit haar gemeente. 

Er wordt ingegaan op het voorstel van de gemeente Brakel om een radioprogramma van senioren te 
steunen en mogelijks een inzending voor te bereiden.

9. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN FARYS BETREFFENDE LEVERINGSZEKERHEID DRINKWATER

Op 8 maart 2021 ontving het bestuur een digitaal schrijven van Farys. Het betreft een schrijven omtrent 
de leveringszekerheid van drinkwater in Maarkedal. Er wordt kennisgenomen van dit schrijven.

10. STANDPUNT M.B.T. SCHADEGEVAL TENHOLE

Op 12 maart 2021 ontving het bestuur een digitaal schrijven van een raadsman betreffende een 
schadegeval. Er wordt kennisgenomen van de syntheseconclusie. Het standpunt van de raadsman wordt 
gevolgd.

11. AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457: TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOOR EEN 
AFKOPPELINGSSTUDIE

Er wordt aktegenomen van de aanvraag voor een toekenning van een subsidie voor de 
afkoppelingsstudie nav de wegwerkzaamheden ter hoogte van N457.

12. FIETSPADENPROJECT N457 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 31



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 februari 2018 goedkeuring aan 
de gunning van de opdracht “Fietspadenproject N457” aan BESIX INFRA NV tegen het nagerekende 
offertebedrag van 10.230.282,82 euro excl. btw of 12.378.642,21 euro incl. 21% btw.

De leidend ambtenaar van ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer bvba verklaart in aanwezigheid van 
de afgevaardigde van de aannemer te zijn overgegaan tot het onderzoek der werkzaamheden en 
verklaart te hebben vastgesteld dat deze werken uitgevoerd werden overeenkomstig de bepalingen en 
de voorwaarden van het lastenboek waardoor er mag overgegaan worden tot de uitbetaling van een 
eenendertigste voorschot.

Er wordt goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 31 bis van BESIX INFRA NV voor de opdracht 
“Fietspadenproject N457” voor een bedrag van 20.541,48 euro excl. btw of 24.855,19 euro incl. 21% 
btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 4.614.912,40 euro excl. btw of 5.584.044,04 euro 
incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap Wegen en Verkeer.

13. FIETSPADENPROJECT N457 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 31 BIS

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 februari 2018 goedkeuring aan 
de gunning van de opdracht “Fietspadenproject N457” aan BESIX INFRA NV tegen het nagerekende 
offertebedrag van 10.230.282,82 euro excl. btw of 12.378.642,21 euro incl. 21% btw.

De leidend ambtenaar van ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer bvba verklaart in aanwezigheid van 
de afgevaardigde van de aannemer te zijn overgegaan tot het onderzoek der werkzaamheden en 
verklaart te hebben vastgesteld dat deze werken uitgevoerd werden overeenkomstig de bepalingen en 
de voorwaarden van het lastenboek waardoor er mag overgegaan worden tot de uitbetaling van een 
eenendertigste voorschot.

Er wordt goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 31 bis van BESIX INFRA NV voor de opdracht 
“Fietspadenproject N457” voor een bedrag van 20.541,48 euro excl. btw of 24.855,19 euro incl. 21% 
btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 4.614.912,40 euro excl. btw of 5.584.044,04 euro 
incl. 21% btw. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap Wegen en Verkeer.

14. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT INBUIZING VAN EEN DEEL VAN DE GRACHT LANGS DE 
HOLANDSTRAAT

Bewoners van de Holandstraat geven aan dat de toegang langs hun woning tot een achterliggend 
landbouwperceel te smal is geworden en vragen een bijkomende toerit via een ander perceel. 

De aanvraag voor het bijkomend inbuizen van de gracht wordt goedgekeurd. De onkosten voor de 
uitvoering vallen ten laste van de aanvrager aan wie een raming voor de werken wordt overgemaakt.

15. RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN RATTEPOEL- EN WIJMIESTRAAT - GOEDKEURING - 
AANBESTEDINGSDOSSIER

Studiebureau Arcadis heeft het aanbestedingsdossier voor project Rattepoel- en Wijmierstraat klaar en 
legt dit voor aan het gemeentebestuur ter goedkeuring. 

Het aanbestedingsdossier wordt goedgekeurd.

16. AKTENAME VAN EEN MILITAIRE OEFENING IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Er wordt kennisgenomen van de mededeling door het Militair Commando van de Provincie Oost-
Vlaanderen dat zij van 19 april tot 7 mei 2021 een militaire oefening houden op het grondgebied van de 
Provincie Oost-Vlaanderen.

17. GOEDKEURING VAN DE ORGANISATIE VAN DE VINKENWEDSTRIJDEN IN 2021 DOOR DE 
BOOMGAARDVINK MAARKE-KERKEM



Koninklijke Maatschappij De Boomgaardvink maakt een overzicht over van de vinkenwedstrijden in 
2021. Om de openbare veiligheid te garanderen wordt gevraagd om de nodige verkeersmaatregelen 
goed te keuren.

Er wordt toestemming verleend aan KM De Boomgaardvink voor de vinkenzettingen in de Hasselstraat 
en de bijhorende opmaak van een tijdelijk politiereglement die geldt tijdens de vinkenwedstrijden. 

18. GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT IN VERBAND MET HET BEPALEN VAN DE 
VEILIGHEIDSZONES NAAR AANLEIDING VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN OP 4 APRIL 2021

Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen op zondag 4 april 2021, georganiseerd door Flanders 
Classics, zijn, in aanvulling op het besluit van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 16 februari 2021,  
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

Publieksverbod in de veiligheidszones: 

 Kortekeer en Heidje: op 4 april 2021 vanaf 11 uur
 Eikenberg: op 4 april vanaf 11 uur
 Berg ten Houte: op 4 april vanaf 12 uur
 Steenbeekdries en Stationsberg: op 4 april vanaf 12.45 uur
 Taaienberg en Fortstraat: op 4 april vanaf 12.45 uur

Einde van publieksverbod in de veiligheidszones wordt als volgt bepaald: 

 Kortekeer en Heidje beëindigen van de maatregel na de doortocht van de groene vlag van de 
Ronde van Vlaanderen voor Elite Heren

 Eikenberg: beëindigen van de maatregel na de doortocht van de groene vlag van de Ronde van 
Vlaanderen voor Elite Heren

 Berg ten Houte: beëindigen van de maatregel na de doortocht van de groene vlag van de 
Ronde van Vlaanderen voor Elite Dames

 Steenbeekdries en Stationsberg : beëindigen van de maatregel na de doortocht van de groene 
vlag van de Ronde van Vlaanderen voor Elite Heren

 Taaienberg en Fortstraat: beëindigen van de maatregel na de doortocht van de groene vlag van 
de Ronde van Vlaanderen voor Elite Dames

19. KENNISNAME VAN DE AANKONDIGING VAN DE TIJDELIJKE METING LUCHTKWALITEIT IKV EUROPEES 
TANSFAIR-PROJECT

Er wordt aktegenomen van de melding dat in de Omer Wattezstraat in Schorisse een tijdelijke meting 
van de luchtkwaliteit zal gebeuren waarvoor reeds vanaf 21 januari 2021 daartoe een kleine installatie 
werd bevestigd op een elektriciteitspaal.

20. GOEDKEURING VAN DE DEELNAME AAN 'EARTH HOUR' OP 27 MAART 2021

De deelname aan de actie ‘Earth Hour’ op 27 maart 2021 waarbij de monumentverlichting zal gedoofd 
worden wordt goedgekeurd. 

21. KENNISNAME AFMELDING GRONDWATERWINNING

Er wordt kennisgenomen van de afmelding van de grondwaterwinning ter hoogte van Leideveld 6 en 
Steenbeek 5.

22. AKTENAME MILIEUMISDRIJF

Het bestuur ontving een schrijven van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met melding van een 
milieumisdrijf waarbij door ANB een PV werd opgesteld betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 



milieu. Hierbij werd een bestuurlijke maatregel opgelegd waarbij alle niet vergunde lozingen in het 
oppervlaktewaterstelsel met onmiddellijke ingang dienen te worden beëindigd. 
Er wordt aktegenomen van dit milieumisdrijf. 

23. AKTENAME VAN HET OPLEGGEN VAN EEN GAS-BOETE

Er wordt aktegenomen van het opleggen van een GAS-boete aan een persoon wegens het achterlaten 
van huisvuil op het grondgebied van Maarkedal.

24. AFREKENING PROVINCIALE ONDERSTEUNING INZAKE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
VOOR 2020

Er wordt aktegenomen van het schrijven van de provincie, dienst Juridische Aangelegenheden en 
Bestuurszaken waarbij een overzicht wordt gegeven van de provinciale ondersteuning inzake GAS voor 
het jaar 2020.

Het betreft in totaal 9 dossiers waarvan:
 4 niet ten gronde
 5 ten gronde

26. OMGEVINGSMELDING OMV_2021040397

Er wordt aktegenomen van de omgevingsmelding betreffende een tijdelijke bronbemaling bij een 
bouwwerf voor de bouw van een zwembad bij een woning die per beveiligde zending werd verzonden op 
5 maart 2021 naar het omgevingsloket. 

De melding heeft betrekking op een terreinen, gelegen Maarkeweg 1A te 9680 Maarkedal; kadastrale 
omschrijving als Maarkedal, 3de afd (Maarke) sectie A,  nr. 1408H2

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

27. OMGEVINGSMELDING OMV_2021043284

Er wordt aktegenomen van de omgevingsmelding betreffende de plaatsing van een ondergrondse 
propaangastank van 2700 liter die op 9 maart 2021 per beveiligde zending werd verzonden naar het 
omgevingsloket.

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Heirwegstraat 14 te 9680 Maarkedal, kadastraal 
bekend: 4de afd (Schorisse), sectie C, nr. 78C.

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

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


