
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 20 maart 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Schepenen 

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

1. CBS/2019/663 | Locaties voor het plaatsen van drie elektrische laadeilanden.  

Dienstjaar 2019.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.   

Besluit: Verdaagd. 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

2. CBS/2019/620 | WVI - Verslag buitengewone algemene vergadering dd. 28.02.2019  

Samenvatting 

WVI - Verslag buitengewone algemene vergadering dd. 28.02.2019 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

3. CBS/2019/621 | Leiedal  RVB dd. 08.03.2019  

Samenvatting 

Leiedal: 

- Agenda Raad van Bestuur dd. 08.03.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 22.02.2019 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

 

 

 

 

 



4. CBS/2019/631 | MIROM - verslag raad van bestuur dd. 07.02.2019  

Samenvatting 

MIROM - verslag raad van bestuur dd. 07.02.2019 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

5. CBS/2019/630 | Verslag algemene vergadering ouderenadviesraad 30 januari 2019  

Samenvatting 

In bijlage , ter kennisgeving, het verslag van de algemene vergadering van de ouderenadviesraad 

d.d. 30 januari 2019 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

PATRIMONIUM 

BURGERZAKEN 

6. CBS/2019/619 | Klacht 2019-01  

Samenvatting 

Klacht 2009/01 - kennisname en sturen brief ingebrekestelling 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. CBS/2019/632 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van 

het openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van 

het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 

openbare weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 

van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije 

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/623 | Verslag overleg Politie - Dienst Grondgebiedszaken  

Samenvatting 

In bijlage het verslag van het overleg met de Politie dd. 04.03.2019. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

 

 

 

 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

9. CBS/2019/617 | Openbaar onderzoek tweede partiële herziening provinciaal 

ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen.  

Samenvatting 

Openbaar onderzoek tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-

Vlaanderen. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 8 mei 2019 verwezen. 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

10. CBS/2019/635 | Ingezonden evenementenformulieren van 4 maart 2019 tot 10 maart 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

11. CBS/2019/636 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

JURIDISCHE DIENST 

12. CBS/2019/470 | Verkiezingen - Algemene organisatie  

Samenvatting 

Op zondag 26 mei 2019 a.s. worden verkiezingen ingericht voor het Europese, Federale (Kamer) 

en Vlaamse Parlement.  De voorzitter van het kieskanton (de vrederechter) staat in voor het 

toezicht op de kiesverrichtingen.De gemeente staat in voor de praktische organisatie 

(administratieve en logistieke ondersteuning) van deze verkiezingen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

KABINET BURGEMEESTER 

13. CBS/2019/637 | Hersamenstelling RESOC Zuid-West-Vlaanderen en algemene 

vergadering ERSV West-Vlaanderen  

Samenvatting 

Overeenkomst het Vlaams decreet betreffende de werking van RESOC en ERSV dient de 

samenstelling van RESOC te worden herzien binnen de 6 maanden na de gemeente-en 

provincieraadsverkiezingen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

 

 



SECRETARIE 

14. CBS/2019/354 | Verslag van de vorige zitting dd. 13 maart 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 13 maart 2019. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

15. CBS/2019/580 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 27 maart 2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad dd. 27 maart 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. 

De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

16. CBS/2019/578 | Indienen schuldvordering overeenkomstig art. 7 van KB 25 december 

2017  

Samenvatting 

Schuldvordering eerste schijf 2019 betreffende bijkomende financiering van de 

Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/652 | Perszaken  

Samenvatting 

In dit wekelijks terugkerend agendapunt worden de perszaken opgesomd waarover het beleid 

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

18. CBS/2019/613 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

19. CBS/2019/614 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 



WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

20. CBS/2019/628 | Opstart dementievriendelijke gemeente.  

Samenvatting 

Het IVA Zorg Menen vraagt om de regierol op te nemen voor de opstart van een 

dementievriendelijke gemeente in Menen.  Dit deels vanuit de expertise met de familiegroepen 

voor personen met dementie regio Menen. 

Er zal een stuurgroep opgericht worden met relevante actoren om van daaruit een kader uit te 

werken voor verdere ontwikkeling.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/633 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het 

openbaar domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie 

vereist is (alle gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder 

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

22. CBS/2019/634 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein met sterke hinder - 

goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag tot de inname van het openbaar 

domein en tot het aanbrengen van signalisatie goed voor de uitvoering van  wegeniswerken in de 

Ieperstraat, 8930 Menen tijdens de periode van 1 april 2019 tot 18 mei 2019, aangevraagd door 

XXXXXXXXXXX.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

23. CBS/2019/606 | Vervoersregio Kortrijk: verdere stappen (2)  

Samenvatting 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het voorontwerp van Decreet Basisbereikbaarheid 

goed. Met dit decreet wordt het Vlaamse mobiliteitsbeleid hervormd. Vlaanderen wordt daarbij in 

verschillende vervoersregio’s ingedeeld. Menen werd ondergebracht in ‘Vervoersregio Kortrijk’. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

24. CBS/2019/608 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de toegang op het 

fietspad langs de Leie te Menen tussen de Wervikstraat en de Sluizenkaai. 

Vaststelling.  

Samenvatting 

Aanvullend verkeersreglement betreffende de toegang op het fietspad langs de Leie te Menen 

tussen de Wervikstraat en de Sluizenkaai. Vaststelling. 



Ter verwijzing naar de gemeenteraadszitting van 8 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 8 mei 2019 verwezen. 

 

25. CBS/2019/609 | Tijdelijke verkeersreglement inzake de Wezelstraat te Menen. 

Wijziging parkeerreglementering. Vaststelling  

Samenvatting 

Om het groeiende parkeerprobleem ter hoogte van de toegangspoort van het Rode Kruis, 

Voskenstraat 92, op te lossen wordt voorgesteld om enkel parkeren toe te laten voor 

motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

26. CBS/2019/615 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

De dienst stelt voor om signalisatie aan te kopen voor het uitvoeren van werkopdrachten. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

27. CBS/2019/650 | Aanvullend verkeersreglement inzake de Hospitaalstraat te Lauwe. 

Vaststelling  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van een stop bord aan de uitgang 

parking sporthal Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 8 mei 2019 verwezen. 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

BURGERLIJKE STAND 

28. CBS/2019/575 | Omzetting concessies wegens het niet plaatsen van een zerk  

Samenvatting 

Omzetting concessies 30 jaar wegens het niet plaatsen van een grafzerk 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

29. CBS/2019/624 | Milieuraad - wijziging statuten en huishoudelijk reglement  

Samenvatting  

Bij de start van een nieuwe legislatuur moet ook de milieuraad opnieuw samengesteld 

worden.  De milieuraad grijpt dit moment aan om de statuten en het huishoudelijk reglement iets 

aan te passen. 

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 8 mei 2019 verwezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

30. CBS/2019/622 | Project Leiewerken in het centrum Menen: Onklaar maken van 

woningen  

Samenvatting  

Leiewerken in het centrum Menen: onklaar maken van de woningen 

Besluit: Goedgekeurd – wordt terug op het schepencollege van 27 maart 2019 besproken. 

 

31. CBS/2019/627 | Leiewerken : Fietsbrug en centrumbrug, en terreinaanleg Rijselstraat 

tot Waalvest, stand van zaken  

Samenvatting 

Leiewerken : Fietsbrug en centrumbrug, en terreinaanleg Rijselstraat tot Waalvest, stand van 

zaken 

Besluit: Verdaagd tot het schepencollege van 27 maart 2019. 

 

32. CBS/2019/641 | Site BRAMIER  

Samenvatting 

Site Bramier- verslag overleg Stad Menen -Leiedal 12-03-2019 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

33. CBS/2019/629 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning gedurende het terrasseizoen 2019-2020 

goed op naam van Take a break voor de gevraagde oppervlakte van 23,80 m² wordt voorgelegd 

aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

34. CBS/2019/356 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

35. CBS/2019/646 | Verdeling van een perceel tuingrond, een magazijn en een garage op 

en met grond en aanhorigheden gelegen in de Koning Boudewijnstraat 160 - Tuinwijk 

106+ , kadastraal gekend onder de 3 afdeling, sectie B, deel van perceel 374 f 13, 374 r 

4 en 374 v 13 - - Doss. nr. 972  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel tuingrond, een magazijn op en met grond en 

aanhorigheden, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, deel van perceel 374 f 13, 374 r 

4 en 374 v 13, gekend als Lot 1, lot A en lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 



FINANCIËN 

FINANCIËN 

36. CBS/2019/357 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 20 maart 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 20 maart 2019 voor een 

totaalbedrag van 395.988,88 euro. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

37. CBS/2019/649 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 859 tot en met nr. 

862 voor een totaalbedrag van 104.095,01 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 859 tot en met nr. 862 voor een totaalbedrag 

van 104.095,01 euro. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

JURIDISCHE DIENST 

38. CBS/2019/655 | Contract inzake schuilhuisjes en plaatsen meubilair voor publiciteit - 

beslissing tot opzegging met oog op hernieuwing overheidsopdracht.  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

EVENEMENTEN 

ECONOMAAT 

39. CBS/2019/612 | Aankoop en levering dranken  

Samenvatting 

Aankoop en levering dranken. 

Goedkeuring gunning. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

40. CBS/2019/639 | Picknick Plein Publiek op 29 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een Picknick Plein Publiek op 29 maart 

2019 in Bois De Boulogne te Menen. 

Deze organisatie is een project van studenten van de Hogeschool Vives Kortrijk in samenwerking 

met VTI St-Lucas tvv Broederlijk Delen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

41. CBS/2019/640 | Opendeurdag Futuraschool Campus Vander Merschplein - 

tentoonstelling oldtimers - op 30 maart 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een tentoonstelling van oldtimers tijdens 

de opendeurdag van de Futurascholen campus Vander Merschplein op zaterdag 30 maart 2019.  

Besluit: Goedgekeurd. 



42. CBS/2019/642 | Vinkenzettingen 'De Vrije Vinkeniers' Menen - seizoen 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de vinkenzettingen van 'De Vrije 

Vinkeniers' te Menen (Ropswalle) tijdens seizoen 2019 (april tot juli).  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

43. CBS/2019/643 | Vinkenzettingen 'KM De Eendracht' Lauwe - seizoen 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de vinkenzettingen van 'KM De 

Eendracht' te Lauwe (Grote Molenstraat) tijdens seizoen 2019 (april tot juli).  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

44. CBS/2019/644 | Wandeltocht 'De Rode Loper' op 19 mei 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de wandeltocht van De Rode Loper op 

zondag 19 mei 2019. 

Start en aankomst: zaal Astoria Lauwe, Hospitaalstraat.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

45. CBS/2019/645 | 1 jaar Brasserie 't Belfort op zaterdag 1 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 1 jaar Brasserie 't Belfort op zaterdag 1 

juni 2019. 

Er is een optreden (buiten) en vuurwerk als afsluiter. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

46. CBS/2019/647 | Huwelijksstoet op zaterdag 22 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een huwelijksstoet op zaterdag 22 juni 

2019. 

Het bruidspaar, woonachtig in de Parkstraat, zou samen met de genodigden en een klein 

trommelkorps te voet van de Bruggestraat (kruispunt Parkstraat) naar het stadhuis trekken. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

47. CBS/2019/648 | Optreden tijdens avondrit KMAC Menen op 23 augustus 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een optreden bij café Au Damier tijdens 

de Avondrit van KMAC Menen op vrijdag 23 augustus 2019.  

Besluit: Goedgekeurd. 

 

OPENBARE WERKEN 

48. CBS/2019/651 | Aanvraag tot het plaatsen van het Wiener Circus te Menen.  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd. 



TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

49. CBS/2019/582 | Openingsuren toerisme tijdens toeristisch seizoen  

Samenvatting 

Herziening van de openingsuren van toerisme tijdens het toeristisch seizoen 2019. 

Besluit: Verdaagd. 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/539 | Goedkeuren toekenning titel ere-directeur van het SABK van de stad 

Menen.  

Samenvatting 

Goedkeuren toekenning titel ere-directeur van het SABK van de stad Menen. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

51. CBS/2019/549 | Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutair hulptechnieker 

Technische dienst  

Samenvatting 

Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutair hulptechnieker Technische dienst 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

52. CBS/2019/550 | Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutaire administratief 

medewerkster bibliotheek.  

Samenvatting 

Goedkeuring in disponibiliteit stelling, statutaire administratief medewerkster bibliotheek. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

53. CBS/2019/591 | Afdeling Financiële Zaken - verlenging wervingsreserve van de 

financieel adviseur na aanwervingsexamen voor de duur van 2 jaar.  

Samenvatting 

Afdeling Financiële Zaken - verlenging wervingsreserve van de financieel adviseur na 

aanwervingsexamen voor de duur van 2 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd. 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


