
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 12 april 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. De notulen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 29 maart, 31 maart en 1 april 2021.

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/2021/42 voor een bedrag van 165.844,18 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 G/2021/43 voor een bedrag van 87.832,13 euro
 Lijst O/2020/159 voor een bedrag van 2.827,77 euro

4. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIEREN RECLAMEDRUKWERK AJ2020KW1

De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- belasting op het verspreiden van niet geadresseerd reclamedrukwerk AJ 2020 kwartaal 1
Deze kohieren worden voor een totaalbedrag van 6.235,26 euro vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

5. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIEREN RECLAMEDRUKWERK AJ2020KW2

De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- belasting op het verspreiden van niet geadresseerd reclamedrukwerk AJ 2020 kwartaal 2.
Deze kohieren voor een totaalbedrag van 2.851,14 euro worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

6. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIEREN RECLAMEDRUKWERK AJ2020KW3

De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- belasting op het verspreiden van niet geadresseerd reclamedrukwerk AJ 2020 kwartaal 3
Deze kohieren voor een totaalbedrag van 4.121,15 euro worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

7. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIEREN RECLAMEDRUKWERK AJ2020KW4



De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk voor AJ 2020 Kwartaal 4
Deze kohieren voor een totaalbedrag van 4.296,93 euro worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

8. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIEREN BELASTING CONTAINERPARK

De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- Belasting voor de inzameling en verwijdering van restafval via de ophaling aan huis en van grof vuil en 
snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark.
Deze kohieren oor een totaalbedrag van 1.174,00 euro worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

9. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE CONTAINERPARK 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 32 van het aanslagjaar 2019 (DIFTAR-containerpark-
ophaling aan huis) voor een bedrag van 69 euro wordt oninbaar verklaard.

10. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2019 EN TWEEDE VERBLIJVEN

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 65 van het aanslagjaar 2017 (algemene 
milieubelasting) voor een bedrag van 625 euro wordt oninbaar verklaard.

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 65 van het aanslagjaar 2017 (tweede verblijven) een 
bedrag van 37,50 euro wordt oninbaar verklaard.

11. VISEREN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN DWANGBEVELEN INZAKE NIET-FISCALE 
SCHULDVORDERINGEN

Uit nazicht in het facturatieprogramma ALFA blijkt dat, spijts de toezending van een maning en een 
aangetekende maning een aantal niet-fiscale schuldvorderingen onbetaald bleven. De niet-fiscale 
schuldvorderingen zijn opeisbaar, vaststaand en zeker. 

De dwangbevelen van de vorderingen op volgende lijsten worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard:

 Lijst CBS 08/04/2021 voor een bedrag van 66,00 euro.

12. GOEDKEURING OVERDRACHT KREDIETEN VAN HET BOEKJAAR 2020 NAAR 2021

De overdracht van de investeringskredieten van 2020 naar 2021, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht 
wordt goedgekeurd.

13. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2021

De agenda van de gemeenteraad van 27 april 2021 wordt vastgesteld.

14. GOEDKEURING ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET AGENTSCHAP ZORG 
EN GEZONDHEID OMTRENT LOKALE BRONOPSPORING OPTIE 1

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent lokale 
bronopsporing optie 1 wordt verlengd. Het addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad van 27 april 2021.

15. AANPASSING TEWERKSTELLING NA AANSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWEKER INTERNE 
ZAKEN C1-C3 BUITEN FORMATIE WEGENS HOOGDRINGENDHEID

Naar aanleiding van het ingediende ontslag door de deskundige organisatiebeheer werd in zitting van 31 
maart 2021 een administratief medewerker Interne Zaken C1-C3 aangesteld in voltijds contractueel 
verband. Deze aanstelling gebeurt buiten formatie wegens hoogdringendheid. De geldende 
wervingsreserve administratief medewerker Interne Zaken werd hiervoor aangesproken. Na overleg met 



en op vraag van betrokkene wordt de aanstelling terug gebracht van voltijdse naar een 4/5 
tewerkstelling.

16. VORMGEVING EN DRUKWERK PUBLIEK: GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor de vormgeving 
en het drukwerk van Publiek en beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

17. GOEDKEURING MANDAAT AAN OVSG VOOR DE ONDERTEKENING VAN ALGEMENE PROTOCOLLEN 
ONDERWIJS VOOR DE ELEKTRONISCHE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN INSTANTIES

Voor het uitwisselen van persoonsgegevens met andere instanties is een verwerkingsverantwoordelijke 
verplicht een protocol af te sluiten met deze instantie. Het is voor steden en gemeenten mogelijk om 
een mandaat te verlenen aan de OVSG voor het afsluiten van algemene protocollen inzake onderwijs. 

Om de administratieve last te verlichten voor de besturen heeft de OVSG een vereenvoudigde 
procedure met algemene protocollen uitgewerkt, waarbij zij de onderhandelingen voert, advies verleent 
en ondertekent in naam en voor rekening van het lokaal bestuur.

De goedkeuring voor het verlenen van een mandaat aan OVSG voor het afsluiten van algemene 
protocollen inzake onderwijs zal geagendeerd worden op de vergadering van de gemeenteraad van 27 
april 2021.

18. BESPREKING STAND VAN ZAKEN JEUGDLOKALEN KLJ MAARKE-KERKEM EN KLJ NUKERKE. 

Er wordt een stand van zaken gegeven in verband met de jeugdlokalen van KLJ Maarke-Kerkem en KLJ 
Nukerke. 

Hierbij wordt kennisgenomen van de stand van zaken in verband met de huurwoning van Borgt 2 voor 
KLJ Maarke-Kerkem. Daarnaast wordt er voor de huisvesting van KLJ Maarke-Kerkem een alternatief in 
de dorpskern van Maarke onderzocht.
Er wordt een tijdelijke gebruiksovereenkomst aangegaan met de Raad van Bestuur voor het gebruik van 
de school door KLJ Nukerke.

19. GOEDKEURING JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING 
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN

De begroting 2021 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen wordt ter 
kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 27 april 2021.

20. 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.

Er wordt een afkoppelingssubsidie van 500 euro toegekend aan de aanvrager.

21. KENNISNAME VAN HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR HET VERNIEUWEN VAN 3 BRUGJES OP 
VERSCHILLENDE PLAATSEN IN MAARKEDAL

Eind 2020 werd een subsidieaanvraag ingediend bij provincie Oost-Vlaanderen. Deze subsidie is voorzien 
voor alle werken in de buurt van waterlopen van 2de of 3de categorie.

Er werd een dossier opgemaakt rond de geplande vernieuwing van 2 kunstwerken (Donderij en Kabuize) 
en de ongeplande herstelling van 1 kunstwerk (Zottegemstraat). De subsidie bedraagt 60% van het 
subsidieerbaar bedrag.



Er wordt kennis genomen van het toegekende subsidiebedrag voor werken aan 3 kunstwerken ter 
hoogte van de Donderij, Kabuize en de Zottegemstraat.

22. BESPREKING VAN MOGELIJKE VERKOOP VAN EEN DEEL VAN HET OPENBAAR DOMEIN TUSSEN DE 
HOOFDWEG EN EEN WONING
 
Tussen gemeenteweg Mussestraat en de aanpalende woning ligt een klein stukje openbaar domein dat 
toegang geeft tot deze woning en de weide erlangs. Deze toegangsweg is momenteel niet in goede 
toestand en is bij regenweer slecht toegankelijk met een gewoon voertuig.
Er wordt beslist dat het gedeelte toegangsweg dat tot het openbaar domein behoort, blijft behouden en 
wordt hersteld.

23. KENNISNAME VAN DE KWARTAALGEGEVENS AQUARIO - VIERDE KWARTAAL 2020

Er wordt kennisgenomen van het Aquarioverslag van het vierde kwartaal 2020.

24. GOEDKEURING VAN DE BIEDINGEN INVENTARIS MEUBILAIR ADMINISTRATIEF CENTRUM

Er wordt kennisgenomen van het bod op het kantoormeubilair van het administratief centrum en dit 
wordt goedgekeurd

25. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT ASFALTWERKEN DIVERSE PLAATSEN

Er wordt kennisgenomen van de vorderingsstaat voor het uitvoeren van asfaltwerken op diverse 
plaatsen.

De vorderingsstaat voor de asfalteringswerken, uitgevoerd door aannemer Robays, wordt goedgekeurd 
mits opname van twee bijkomende opmerkingen. 

26. GOEDKEURING GUNNING AANKOOP AKOESTISCHE PANELEN VOOR HERINRICHTING ADMINISTRATIEF 
CENTRUM.

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren gunning voor de aankoop van akoestische panelen voor 
de herinrichting van het administratief centrum en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

De aankoop van de akoestische panelen wordt geplaatst bij firma LOFF uit Waregem voor de prijs van 
6.833,11 euro inclusief btw, de plaatsing wordt in regietarief verrekend.

27. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR DE DOORTOCHT VAN DE SERGE BAGUET CLASSIC VOOR 
WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 12 JUNI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de Serge Baguet Classic voor 
wielertoeristen op zaterdag 12 juni 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van 
de voorwaarden.

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen strikt te worden nageleefd. De gemeente houdt 
zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek 
noodzakelijk zou zijn.

28. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR DE DOORTOCHT VAN DE KOESTER CLASSIC VOOR 
WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 12 JUNI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de Koester Classic voor 
wielertoeristen op zaterdag 12 juni 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van 
de voorwaarden.



De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen strikt te worden nageleefd. De gemeente houdt 
zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek 
noodzakelijk zou zijn.

29. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR DE DOORTOCHT FLANDERS GRAVEL CLASSIC VOOR 
WIELERTOERISTEN DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 3 JULI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van de Flanders Gravel Classic voor 
wielertoeristen op zaterdag 3 juli 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de 
voorwaarden.

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen strikt te worden nageleefd. De gemeente houdt 
zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek 
noodzakelijk zou zijn.

30. VOORSTEL RAPPORTERING HANDHAVINGSOPDRACHTEN

Er wordt akkoord gegaan met de opmaak van een jaarlijks overzicht van de handhavingsopdrachten en 
de opmaak van een handhavingsplan.

31. AANVRAAG VAN EEN BIJKOMEND HUISNUMMER VOOR HET PAND GELEGEN SAVOOISTRAAT 223 
RONSE

Bij schrijven van 6 april 2021 ontvangt het bestuur een aanvraag voor de toekenning van een extra 
huisnummer voor zijn onroerend goed gelegen Savooistraat 223 te 9600 Ronse.
De aanvrager is eigenaar van een aantal percelen gelegen in de Nitterveldstraat te Maarkedal/Nukerke: 
C1141e4, C1141f4 en C1141g4. 

De aanvraag voor het bekomen van een bijkomend huisnummer voor het poortgebouw gelegen op zijn 
onroerend goed, Savooistraat 223 te 9600 Ronse, wordt niet ingewilligd. De aanvraag zal overgemaakt 
worden aan de stad Ronse, zodat zij naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

32. AFBAKENING WERKINGSGEBIED EN VORMING WOONMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN

Er wordt aktegenomen van het overleg omtrent de vorming van de woonmaatschappij Vlaamse 
Ardennen en er wordt een standpunt bepaald inzake de afbakening van het werkingsgebied.

De Vlaamse Regering besliste om tegen 1 januari 2023 over te gaan tot de vorming 
woonmaatschappijen. Dit betekent dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale 
verhuurkantoren moeten fusioneren tot 1 woonactor per stad/gemeente. Deze woonmaatschappij zal 
actief zijn binnen een werkingsgebied dat wordt afgebakend door de lokale besturen. Elke 
woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Om deze 
werkingsgebieden te bepalen, krijgen de lokale besturen een trekkersrol.

Op 10 februari 2021 werd in een overleg toelichting gegeven bij de vorming van de woonmaatschappij 
en de afbakening van het werkingsgebied van de woonmaatschappij. Er bestond consensus over de 
afbakening van een werkingsgebied Vlaamse Ardennen en de vorming van een Woonmaatschappij 
Vlaamse Ardennen. In navolging van dit overleg werd een visienota omtrent de vorming van de 
Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen opgemaakt

Er wordt kennis genomen van de door de Vlaamse Regering uitgetekende krijtlijnen voor de vorming 
van een eengemaakte woonmaatschappij. Er wordt dan ook principieel akkoord gegaan met de vorming 
van een eengemaakte woonmaatschappij waarbij de afbakening van een werkingsgebied samenvalt met 
de referentieregio Vlaamse Ardennen.



33. AANSTELLING VAN PERSONEELSLEDEN VOOR OPSPORING VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN 
GEBOUWEN

Voor het opsporen en vaststellen van leegstaande gebouwen en woningen is het nodig personeelsleden 
van de gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband aan te stellen via een 
aanwijzingsbesluit. 

De adviseur woon- en energiebeleid en technisch medewerker woningkwaliteit, beide zijn medewerkers 
bij Solva, worden conform artikel 2.20 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 aangewezen als met de 
opsporing van leegstaande woningen en gebouwen belaste personeelsleden voor de gemeente 
Maarkedal. 

34. AKTENAME AANVRAAG TOT HET PLAATSEN VAN AANWIJZINGSBORDEN WZC DE SAMARITAAN 

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Agentschap Wegen en verkeer dd. 23 maart 2021 (per 
mail ontvangen op 7 april 2021) m.b.t. het plaatsen van aanwijzingsborden voor “WZC De Samaritaan” 
op de N60.

35. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021009324

De omgevingsaanvraag tot vellen van één boom, die op 19/01/2021 per beveiligde zending werd 
ingediend en op 19/01/2021 opgeladen op het omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van de 
voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op percelen met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD 
(Schorisse), sectie C, nr(s) 0239 G.

36. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021019635

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
zonevreemde ééngezinswoning, die op 03/02/2021 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 Holandstraat 10 te 9681 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 0339 B.

37. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - GLORIEUXSTRAAT 1

Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening deelt notaris Jessica Tack op 12 
maart 2021 (geregistreerd op 18 maart 2021) mee dat na verloop van 20 dagen zal overgegaan worden 
tot het verlijden van de akte.

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Glorieuxstraat 1 (MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie A, nr(s) 0406L2 P0000) wordt gunstig geadviseerd.

38. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - STOKSTRAAT 18

Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening deelt notaris Maniola Spitaels 
op 11° maart 2021 (geregistreerd op 15 maart 2021) mee dat na verloop van 20 dagen zal overgegaan 
worden tot het verlijden van een verkoopakte voor een hoeve, gelegen stokstraat 17, volgens titel gekend 
sectie C, nummer 995A met een oppervlakte van zesentwintig are achtendertig centiare en volgens recent 
kadaster perceelnummer 09958 P0000, met een oppervlakte van zesentwintig are vijfendertig centiare. 
(26a35ca) en een perceel grond, kadastraal gekend als weiland, volgens titel gekend sectie C, deel van 
nummer 991 met een oppervlakte van achtentwintig are vijfentachtig centiare en volgens recent kadaster 
perceelnummer 0991C P0O00, met een oppervlakte van vierentwintig are vierentachtig centiare (24a 
84ca)



De splitsing beoogt de verkoop van de hoeve en het perceel grond (nrs. 995 B en 991 C) aangeduid in 
groene kleur. Het naastliggend perceel (nr. 999 F) blijft in eigendom van de huidige eigenaar-verkoper.

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Stokstraat 18 (MAARKEDAL 4de AFD 
(Schorisse), sectie A, nr(s) 995 B, 991 C en 999 F) wordt gunstig geadviseerd gezien er geen nieuwe 
bouwmogelijkheden voor woningbouw of enige of vaste verplaatsbare inrichting op dit goed voor 
bewoning worden gecreëerd.

39. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020150460

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een zonevreemde ééngezinswoning die op 13/01/2021 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 Rijststraat 9 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 0518 G.

40. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2021016496

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het rooien van zes bomen, die op 
15/01/2021 per beveiligde zending werd ontvangen en op 29/01/2021 werd opgeladen op het 
omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op percelen met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie A, nr(s) 0130 C.

41. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020153319

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
vierkantshoeve, 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 Ten Dale 1A te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 665 E.

42. AKTENAME VAN DE BESLISSING VAN DEPUTATIE BETREFFENDE OMV_2020084214

Er wordt aktegenomen van de beslissing van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen houdende 
het weigeren van een omgevingsvergunning op naam van Project+ voor het verkavelen van een perceel 
grond in 7 loten en het rooien van bomen, gelegen te Schorisse Langestraat 41, kadastraal gekend 4° 
afdeling, sectie B, nr. 3, 8A, 7A.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


