Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN DINSDAG 27 MAART 2018
Overeenkomstig artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet

OPENBARE ZITTING
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GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 FEBRUARI 2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem
het ter zitting aangepaste verslag van de gemeenteraadszitting van 27 februari 2018 goed.
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AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de
burgemeester).















Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van de vinkenzettingen van vinkenmaatschappij de
Boomgaardvink.
Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van Kuurne Brussel Kuurne voor juniores op zondag 25 februari
2018.
Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van E3-3Bergen op zaterdag 21 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het toestaan van een afwijking op
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten
van een eventing op zaterdag 7 en zondag 8 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het toestaan van een afwijking op
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten
van de Kahoelefuif op zaterdag 10 maart 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 februari 2018 houdende het toestaan van een afwijking op
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten
van een vrijgezellenfeest op zaterdag 24 maart 2018.
Besluit van het schepencollege van 13 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van E3 Harelbeke voor juniores op zaterdag 21 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 13 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van een eventing voor ruiters (oefenwedstrijd) op zaterdag 24
maart 2018.
Besluit van het schepencollege van 13 maart 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
Retro tour de Flanders party op vrijdag 30 maart 2018.
Besluit van de Burgemeester van 14 februari 2018 houdende het tijdelijk
politiereglement naar aanleiding van het plaatsen van een omheining.
Besluit van de Burgemeester van 21 februari 2018 houdende het tijdelijk
politiereglement naar aanleiding van het plaatsen van een omheining (verlenging).
Besluit van de Burgemeester van 28 februari 2018 houdende het tijdelijk
politiereglement naar aanleiding van het gieten van chape.
Besluit van de Burgemeester van 28 februari 2018 houdende het tijdelijk
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politiereglement naar aanleiding van het plaatsen van containers.
Besluit van de Burgemeester van 28 februari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van het rooien van 3 bomen.
Besluit van de Burgemeester van 8 maart 2018 houdende de aanvraag van Thomas Cool voor
organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.
Besluit van de Burgemeester van 8 maart 2018 houdende de aanvraag van Mattijs Desmedt voor
organisatie van een randactiviteit tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018.

GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN AQUAFIN NV, GEMEENTE MAARKEDAL,
TMVW, AWV EN STADSBESTUUR OUDENAARDE VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN AAN DE N457
EN DE WIJMIERSTRAAT
Vraag van Aquafin dd. 27 februari 2018 tot goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen
Aquafin NV, gemeente Maarkedal, stad Oudenaarde, TMVW en AWV voor een combinatie van
prioritaire en niet-prioritaire werken langs de N457 en een gedeelte van de Wijmierstraat, waarbij:
Aquafin conform het investerings-/optimalisatieprogramma van 2011 en 2014 en conform het
technisch plan beslist heeft volgende werken uit te voeren:
o 22.530 : PS+PL Wijmierstraat
o 23.307: Rioleringswerken & afkoppelen Maarke & grachten langs N457
Maarkedal beslist heeft volgende werken uit te voeren:
o Fietspaden langsheen de gewestweg (tussen N60 en gemeentegrens), dorpcentrum
Maarke-Kerkem, voetpaden op grondgebied Maarkedal
o Fietspaden langsheen Geitenhoek, Borgstraat, Brouwerijweg, Etikhovestraat (incl.
sleufherstel)
TMVW beslist heeft volgende werken uit te voeren:
o Rioleringswerken in de Geitenhoek, deel Etikhovestraat, Borgtstraat, Brouwerijstraat en
Wijmierstraat (tussen Rattepoel en nr 7) + sleufherstel
AWV beslist heeft volgende werken uit te voeren:
o Structureel onderhoud N457 + fietspaden langs N457
Oudenaarde beslist heeft volgende werken uit te voeren:
o Fietspaden langsheen de gewestweg (tussen N60 en gemeentegrens), voetpaden op
grondgebied Oudenaarde
waarbij alle partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het kader van het algemeen belang
dienen worden samengevoegd en waarbij elke van de voornoemde overheden elk voor hun deel instaan
voor de financiële kost.
Het totaal van deze werken werd door de verschillende partijen gegund aan de firma Besix NV.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst en het
addendum zoals deze werd opgemaakt door Aquafin NV en die in bijlage aan dit besluit is gehecht goed.
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GOEDKEUREN VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET CENTRUM VOOR GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
Op 22 december 2017 werd het Protocolakkoord van overdracht van PISAD van de Provincie OostVlaanderen naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen officieel
ondertekend. Vanaf 1 januari 2018 kantelde het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband
voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD) in de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).
In de zitting van 13 maart 2018 van het college van burgemeester en schepenen werd een mogelijke
samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Oudenaarde
toegelicht. Onder andere de financiële regeling voor kleinere gemeenten – waaronder Maarkedal – werd
herbekeken en meer op maat van de kleinere gemeenten afgestemd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst met het CGG af te
sluiten.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst, die als bijlage
aan dit besluit is gehecht, goed.
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE OP 5 JUNI 2018
De gemeente is aangesloten bij de intercommunale Westlede.
Westlede heeft bij schrijven van 7 maart 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan
de zitting van de algemene vergadering op 5 juni 2018 om 19 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Wijziging statuten
Aanpassing decreet op de uittreding van de provincies
Aanpassing decreet over het lokaal bestuur
De inhoud van de documentatie werd samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
Aan de gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren.
OCMW-voorzitter Anny Vande Catsyne werd in zitting van 26 februari 2013 aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Westlede. Gemeenteraadslid Yves Van Heddegem
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige
legislatuur.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 5
juni 2018 van de intercommunale Westlede wordt goed.

In toepassing van artikel 27 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 verlaat schepen Filip Meirhaeghe de
zitting voor de bespreking en stemming over het volgende punt.
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FINANCIËLE STEUN AAN HET PROJECT GIVE US A BREAK
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 6 maart 2018 voor om het project ‘Give
us a break’ te ondersteunen met een gemeentelijke bijdrage van 500 euro.
‘Give us a break’ is een opvanginitiatief dat georganiseerd wordt door ouders van kinderen met een
mentale of fysieke beperking. In de Vlaamse Ardennen is er geen opvangmogelijkheid voor kinderen met
een beperking. Een aantal ouders hebben zich verenigd onder de naam ‘Give us a break’ en organiseren
zelf opvang. Schepen Filip Meirhaeghe is één van de trekkers van dit project.
Het project staat open voor kinderen tot 18 jaar. Momenteel kan voorzien worden in de opvang van 15
kinderen.
Schepen Filip Meirhaeghe licht kort het project ‘Give us a break’ toe. Voor de bespreking en stemming
over dit punt verlaat hij de zitting.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om een dotatie van 500
euro toe te kennen aan voormeld project.
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad de aan het project in ‘Give us a break’ een
gemeentelijke schenking ten bedrage van 500 euro toegekend, te storten op rekeningnummer BE72
1030 5376 1916 op naam van ‘Give us a break’ en met als referentie ‘steun gemeentebestuur
Maarkedal’.
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SCHENKING AAN GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLEINE REUS DOOR OUDERWERKGROEP
De gemeenteraad neemt kennis van de mail van Hilde Van den Berghe met betrekking tot de schenking
van een digitaal bord door de ouderwerkgroep. Het aanvaarden van een schenking is een bevoegdheid
van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden.
Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeenteraad akkoord met de schenking van een digitaal bord
door de ouderwerkgroep aan de kleuterafdeling van Maarke-Kerkem.
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KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN - AANPASSING OVEREENKOMST TUSSEN STADSBESTUUR
RONSE EN GEMEENTEBESTUUR MAARKEDAL
Naar aanleiding van de overdracht van directie en de stijging van het leerlingenaantal in het filiaal
Maarkedal van de Kunstacademie naar meer dan 200 leerlingen (215 leerlingen in schooljaar 20172018), werd eind 2017 de vraag gesteld de overeenkomst tussen stadsbestuur Ronse en
gemeentebestuur Maarkedal te herzien. Aangezien de overeenkomst dateerde van 2005 en nog veel
verouderde bepalingen bevatte, werd de volledige overeenkomst herbekeken door het stadsbestuur
Ronse en de directeur van de Kunstacademie.
Volgende aanpassingen worden opgenomen:
-

-

-

-

Art. 2: Het filiaal is gevestigd in Etikhove, Nederholbeekstraat 1 voor muziek en woord en in
Etikhove, Maalzaakstraat 21 voor de studierichting beeldende kunsten. Het is pedagogisch en
administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in Ronse. Indien een locatie
tijdelijk onbruikbaar is, wordt door het gemeentebestuur een gelijkwaardig alternatief gezocht.
Art. 3: Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 6 (vroeger 4) schooljaren, ingaande op 1
september 2017, en wordt stilzwijgend verlengd voor minstens 4 schooljaren, tenzij door één van
beide gemeentebesturen bij aangetekend schrijven voor 30 maart van het voorgaande schooljaar
opzeg wordt gedaan, of mits akkoord van beide gemeentebesturen Ronse en Maarkedal.
Art. 8: Het gemeentebestuur van Maarkedal zal toezicht voorzien tijdens de lesuren van de
Kunstacademie.
Dit kadert binnen een opmerking in het verslag van de inspectie in 2009. In dit verslag staat de
melding ‘In Brakel en Maarkedal is geen toezicht aanwezig.’ In Kluisbergen is er een toezichter die
intussen de lokalen poetst. In Brakel zal men nu gemachtigd toezichters inschakelen. In Ronse is er
een conciërge en bij grote evenementen worden de stadswachters ingeschakeld (deze persoon is
niet zichtbaar aanwezig). Volgens de directeur is er geen andere wettelijke basis die bepaalt dat dit
toezicht verplicht is. In een kleine gemeente als Maarkedal is dit niet haalbaar, temeer omdat de
lesuren voornamelijk buiten de normale kantooruren vallen. Een gecombineerde functie van
toezichter en poetsman/vrouw lijkt ons ook geenszins een aanrader, aangezien betrokkene op het
moment dat die aan het poetsen is nooit de verantwoordelijkheid kan dragen over de kinderen die
na de les niet tijdig opgehaald worden door hun ouders.
Er wordt dan ook voorgesteld dit artikel te schrappen. Het gemeentebestuur kan wel de ouders
sensibiliseren hun kinderen na de lessen muziek tijdig af te halen en hen geenszins op de parking te
laten spelen.
Het artikel waarin bepaald werd dat het gemeentebestuur instrumenten ter beschikking moet
stellen aan de leerlingen in het kader van een huurovereenkomst, werd geschrapt. Dit wordt
geregeld via de hoofdschool te Ronse. In de praktijk was dit nu ook reeds het geval.
Het artikel waarin bepaald werd dat de reiskosten van directeur en onderwijzend personeel betaald
worden door het gemeentebestuur, werd geschrapt.
Art. 12 :
§1 Voor de directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen zal het gemeentebestuur van
Maarkedal maandelijks een remuneratie betalen waarvan de berekening gebeurt als volgt :
a. Vanaf 1 september 2005 een bedrag dat overeenkomt met 1 uur directeur.
b. Van zodra het aantal leerlingen de 100 eenheden overschrijdt, wordt dit bedrag,
onverminderd de toepassing van artikel 12, §1, a), verhoogd met 1/2 uur per 50 eenheden
en dit met een maximale verhoging van 1 uur. Vanaf 1 september 2017 is dit een bedrag dat
overeenkomt met 2 uren directeur.
Dit stond oorspronkelijk ook in de basisovereenkomst van 2005, maar werd niet overgenomen
in de overeenkomst met Maarkedal omdat dit op dat moment niet aan de orde was. Inmiddels
wordt dit ook in de praktijk toegepast sinds 1 september 2017.
Deze vergoeding gebeurt volgens weddeschaal 511. De index- en anciënniteitsaanpassingen lopen
parallel met deze van de door het Ministerie aan de directeur uitbetaalde wedde. Deze remuneratie
wordt op de eerste dag van elke maand terugbetaald aan het stadsbestuur van Ronse.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de aangepaste samenwerkingsovereenkomst,
die als bijlage aan dit besluit is gehecht, goed.
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PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INZAKE
INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)
In kader van het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2016 en artikel 3 en 23 van de wet van
24 juni 2013 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties dient een
protocolakkoord afgesloten te worden met de procureur des konings van het parket Oost-Vlaanderen.
Voor inbreuken bedoeld in artikel 3 van de GAS-wet kan de gemeenteraad voorzien in
administratieve sancties.
Artikel 3 bepaalt:
‘ln afwijking van artikel 2, §1, kan de gemeenteraad bovendien in zijn reglementen of verordeningen een
administratieve sanctie voorzien zoals bedoeld in artikel 4, §1, 1°:
1° voor inbreuken bedoeld in de artikelen 398, 448 en 521, derde lid, van het Strafwetboek;
2° voor inbreuken bedoeld in de artikelen 461,463, 526,534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563,
2°en 3° en 563bis van het Strafwetboek;
3° voor de volgende inbreuken die worden bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van
de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en met uitzondering van de
overtredingen op autosnelwegen, meer in het bijzonder :
de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren;
de overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, bedoeld in artikel 62 van
dezelfde wet.’
Een aantal van die inbreuken zijn opgenomen in ons GAS-reglement.
Artikel 23 van de GAS-wet bepaalt :
‘§ 1. Met betrekking tot de in artikel 3 bedoelde inbreuken, kan de gemeenteraad een protocolakkoord
dat gesloten werd tussen de bevoegde procureur des Konings en het college van burgemeester en
schepenen of het gemeentecollege, bekrachtigen.
Dit protocolakkoord, waarvan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de
nadere voorwaarden en het model vastlegt, is een overeenkomst die werd opgesteld tussen het college
van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege en de voor de gemengde inbreuken bevoegde
procureur des Konings.
Dit protocolakkoord leeft alle wettelijke bepalingen na die met name betrekking hebben op de
procedures voorzien voor de overtreders en kan de rechten van de overtreders niet schenden.
Het kan identiek zijn voor alle gemeenten van de politiezone in het geval bedoeld in artikel 2, § 2.
Voor de in artikel 3, 3°, bedoelde inbreuken, is de opstelling van een protocolakkoord evenwel verplicht.
Het protocolakkoord wordt bij de in de artikelen 3 en 4 bedoelde reglementen en verordeningen
gevoegd en door het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege bekendgemaakt
op de internetsite van de gemeente indien zij daarover beschikt en/of via een affiche waarop vermeld
staat waar de protocoltekst geraadpleegd kan worden door het publiek.
§ 2 Bij gebrek aan een protocolakkoord en voor de in artikel 3, 1°, bedoelde inbreuken kan de
sanctionerend ambtenaar enkel een administratieve geldboete opleggen of een alternatieve maatregel
hiervoor voorstellen voor zover de procureur des Konings, binnen een termijn van twee maanden, laat
weten dat hij dit opportuun acht en dat hijzelf geen gevolg aan de feiten zal geven.
§ 3. Bij gebrek aan een protocolakkoord en voor de inbreuken bedoeld in artikel 3, 2°, beschikt de
procureur des Konings over een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van
het origineel proces-verbaal, om de sanctionerend ambtenaar in te lichten dat een opsporingsonderzoek
of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, vervolging werd ingesteld, dan wel dat hij oordeelt het
dossier te moeten seponeren bij gebrek aan toereikende bezwaren. Deze mededeling doet de
mogelijkheid vervallen voor de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op te
leggen.
De sanctionerend ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen of een alternatieve
maatregel hiervoor voorstellen vóór het verstrijken van deze termijn. Na het verstrijken ervan, kunnen de
feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden bestraft. De sanctionerend ambtenaar kan evenwel een
administratieve geldboete opleggen of een alternatieve maatregel hiervoor voorstellen vooraleer deze

termijn is verstreken indien de procureur des Konings vóór het verstrijken ervan heeft laten weten dat,
zonder het materieel element van de inbreuk in twijfel te trekken, hij geen gevolg aan de feiten zal geven.’
Voor wat men inbreuken ‘niet-verkeer’ noemt en vervat in bovenvermelde artikel 3,1° en 2° sluiten wij
dus best een protocolakkoord af. Het model is opgenomen in bijlage. Er werd binnen de politiezone ook
gestreefd naar een voor alle 4 de gemeenten uniform protocolakkoord. Dit protocolakkoord is een
akkoord tussen het college en de procureur des konings. Het dient te worden bekrachtigd door de
gemeenteraad.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad het protocolakkoord betreffende de GAS nietverkeer, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, goed.
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GOEDKEUREN VAN DE CONVENANT VOOR DE RONDE VAN VLAANDEREN CYCLO
Op zaterdag 31 maart 2018 doorkruist het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het
grondgebied van onze gemeente.
Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke
bevolking met zich meebrengt;
Overwegende dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen;
Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt
inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator;
Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de
organisator;
Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente
individueel te regelen;
Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;
Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke
samenwerking is;
Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de
gemeente te vertegenwoordigen;
Met eenparigheid van stemmen bekrachtigt de gemeenteraad het besluit van het college van
burgemeester houdende de goedkeuring van het convenant zoals vastgesteld in bijlage. In uitvoering
van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de interlokale
vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd. De gemeente Wortegem-Petegem wordt
aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en
innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant. Burgemeester Joris Nachtergaele wordt
aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.
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MONDELINGE VRAGEN
 Aanleg zitobject Donderij
Schepen Isabel Van Quickelberghe wenst terug te komen op de vraag van raadslid Marc Bauwens
naar de vereiste van een vergunning voor de aanleg van het bakstenen tapijt langs de Donderij.
Schepen Van Quickelberghe bevestigt dat de aanleg vrijgesteld is van vergunning door het gebruik
van waterdoordringend materiaal en de beperkte oppervlakte die verhard wordt.
 Stand van zaken project Kolpaarstraat
Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze licht de huidige stand van zaken toe aan de hand van een
digitale presentatie.
Raadslid Herman Van Boven merkt op dat er kwistig wordt omgegaan met de inname van

landbouwgrond voor de aanleg van de parking en vraagt of er niet beter wordt gewacht met de
heraanleg van de Kolpaartstraat totdat de verbouwingsplannen voor de school rond zijn. Het
verbouwen van de school zal ook zijn invloed hebben op de staat van het wegdek.
Antwoord: Het betreft enkel strikt noodzakelijke innames van grond ter hoogte van de school voor
noodzakelijke ingrepen. Er werd rekening gehouden met de suggesties en opmerkingen die geuit
werden tijdens het bewonersoverleg en met de bezorgdheden die de schooldirectie uitte. Voor o.a.
het creëren van een kiss-and-ride-zone is ruimte nodig.
Uitstel van de heraanleg is niet gewenst aangezien de timing voor het verbouwen van de school niet
duidelijk is en onderhevig is aan de toekenning van subsidies. Bij aanvang van de verbouwingswerken
zal de opmaak van een staat van bevinding van het openbaar domein geëist worden die als basis kan
dienen voor het verhalen van eventuele schade.
Raadslid Danny Provost vraagt op welke termijn met de heraanleg van de Kolpaartstraat zal
aangevangen worden.
Antwoord: Bij een vlotte verwerving van de vereiste gronden kan de aanvang van de werken haalbaar
zijn voor eind 2018.
 Heraanleg Tenhoutestraat
Raadslid Herman Van Boven vraagt naar de stand van zaken van de heraanleg van de Tenhoutestraat.
Hij las in de notulen dat meerwerken werden goedgekeurd en vraagt of die werken van invloed zijn
op de uitvoeringstermijn.
Antwoord: Er werd uitgegaan van de een mogelijk recuperatie van kasseistenen die onder de te
verwijderen asfaltlaag aanwezig zijn. Nu is gebleken dat de kasseistenen niet te recupereren zijn en
nieuwe aangekocht moeten worden. Binnen 14 dagen start de aannemer met de plaatsing van de
nieuwe kasseien. De werken zullen geringe vertraging oplopen.
Raadslid Danny Provost vraagt welke garantie er geboden wordt rond toekomstige
grondverschuivingen.
Antwoord: De voorziene zandpalen moeten grondverschuivingen voorkomen.
 Doortocht E3 Harelbeke
Raadslid Herman Van Boven stelde vast dat bij de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Harelbeke op
het grondgebied van Maarkedal een 50-tal renners tegen de vlakte gingen. Meer bepaald ter hoogte
van de overgang van beton naar asfalt in de Breeweg. Het wegdek is daar dringend aan herstelling
toe.
Antwoord: deze melding wordt doorgegeven aan de dienst patrimonium.
 Sanering begraafplaats Marca
Raadslid Danny Provost vraagt welke zone precies gesaneerd wordt.
Antwoord: Enkel de zone waar de grafmonumenten reeds verwijderd zijn.
 Aanleg Hollebeekpad
Raadslid Danny Provost las in de notulen van het schepencollege dat de aanleg van drainage en de
plaatsing van een afsluiting en valbeveiliging voor de voetgangersbrug in meerwerk werd
goedgekeurd en vraagt waarom dit aanvankelijk niet in het budget was voorzien.
Antwoord: De aanleg van bijkomende drainage is nodig om de wateroverlast op het pad nog verder
terug te dringen. De plaatsing van de afsluiting is voorzien in het budget. De plaatsing van een
valbeveiliging niet, maar aangezien de oude brugjes vervangen worden, werd om veiligheidsredenen
beslist om ook valbeveiliging te bevestigen op de nieuwe voetgangersbrugjes. De oude brugjes waren
niet voorzien van valbeveiliging.
 Toegang containerpark
Raadslid Danny Provost deelt mee dat zijn identiteitskaart geen toegang verschaft tot het
containerpark tijdens de openingsuren voor particulieren. Als zelfstandige kan hij zich wel aanbieden.
Antwoord: Deze melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst.
Raadslid Danny Provost vraagt om zijn volgende vraag in geheime zitting te behandelen. De voorzitter

verzoekt het publiek om de raadzaal te verlaten.
 Vergunningsdossier
Raadslid Danny Provost verwijst naar het verslag van de zitting van het schepencollege van
27°februari 2018 waarin het vergunningsdossier op naam van de heer De Ronne werd behandeld.
De aanvraag werd de eerste maal geweigerd. Het nieuwe dossier werd gunstig geadviseerd
niettegenstaande in de beoordeling wordt vermeld dat het dossier karig is samengesteld.
Antwoord: Hierover wordt teruggekoppeld in de volgende vergadering van de gemeenteraad.
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