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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19u03. Na afhandeling van de 
mondelinge vragen, op het einde van het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszitting, wordt de zitting 
geschorst om 21u28. De schorsing wordt opgeheven om het besloten gedeelte van de 
gemeenteraadszitting te openen om 21u31. De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van 
de gemeenteraad gesloten om 21u33. 

OPENBAAR 

1. GR/2019/025 | Eedaflegging van de adjunct-financieel directeur  

Bevoegdheid orgaan 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 163 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2019 in geheime zitting waarbij 
mevrouw Joke Vansteenkiste met behoud van haar statutair dienstverband met ingang van 1 april 
2019 aangesteld werd in de functie van adjunct financieel directeur bij stad Menen.  Daarbij werd 
er tevens beslist dat betrokkene in de gemeenteraad van 8 mei 2019 uitgenodigd zou worden om 
de eed te komen afleggen in de functie van adjunct financieel directeur.   

Besluit 

Enig artikel: Mevrouw Joke Vansteenkiste, adjunct financieel directeur, legde in handen van de 
voorzitter volgende eed af : “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” 

 

2. GR/2019/028 | Beleidsnota 2019-2024. Goedkeuring  

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad 

Feiten, context en argumentatie 

De Beleidsnota 2019-2024 werd opgemaakt en ligt voor ter goedkeuring. De nieuwe 
bestuursploeg Team 8930 heeft haar beleidsprioriteiten voor de komende 6 jaar uitgewerkt. Deze 
prioriteiten zullen de basis vormen voor het strategisch meerjarenplan 2020-2025. 



  

Tussenkomsten 

De Burgemeester stelt dat de lang verwachte beleidsnota nu voorligt. Als burgemeester van 
Team 8930 is hij tevreden met deze nota. Deze vormt een werkinstrument en is geen statisch 
gegeven. Hiermee zullen we actief aan de slag gaan zodat we Menen terug op de kaart zetten en 
samen Menen maken. De afgelopen week werd hierover reeds heel wat gecommuniceerd. Als 
eerste topprioriteit komt de veiligheid. Menen moet terug een veilige stad werden met een lokaal 
veiligheidsplan. Er wordt ook een eigen sanctionerend GAS-ambtenaar voorzien die de grote en 
kleine criminaliteit helpt indijken. Door investeringen te doen, wordt Menen weer een 
aantrekkelijke stad. Dit kan door de heraanleg van de Grote Markt en de Plaats in Lauwe en door 
de Leiewerken. Ook wordt geïnvesteerd in  snelle interventieteams die kleine onderhoudswerken 
snel kunnen uitvoeren. Als stad willen we het goede voorbeeld en onderhouden we ons openbaar 
domein. Menen is van iedereen en iedereen verdient dit ook. Bij elke beslissing wordt stilgestaan 
bij de gevolgen voor de inwoners die het moeilijk hebben. Participatie en actieve betrokkenheid 
van de inwoners staan hoog in het vaandel. We kunnen de stad maken in een sfeer van wederzijds 
vertrouwen en respect. Er wordt een financieel beleid gevoerd met de durf om te investeren 
waarbij actief op zoek gegaan wordt naar subsidies dit zonder de belastingen te verhogen. Dit 
wordt een actief werkinstrument met een maximale betrokkenheid van de inwoners. Op 24 mei, 
14 en 21 juni 2019 gaat het Team 8930 de boer op naar de inwoners. De ambitie is groot maar de 
goesting is nog groter. 

Raadslid Mingels was niet de eerste als raadslid om deze beleidsnota te kunnen 
becommentariëren en in de pers heeft hij de commentaren reeds kunnen lezen. Er is veel 
goesting, maar het blijft vooral vaag. Samenvattend kan hij stellen dat het woord "willen" 51 keer 
voorkomt in de beleidsnota, wat wijst op een wens die aangegeven wordt. Het woord "zullen" 
komt 1 keer erin voor, wat wijst op een actie. Het woord "zal" komt een 4-tal keer voor, zonder 
een connotatie naar actie. Deze nota is zeer interessant om eruit voor te lezen, doch dit geldt 
niet als een beleidsnota 2019-2024. Deze nota is redelijk onduidelijk en soms suggestief. Hij heeft 
enorm naar deze nota uitgekeken en verwijzend naar een vorige discussie wou hij het 
stadsbestuur gerust hiervoor de nodige tijd geven. Het is ook duidelijk dat de meerderheid en 
ook de oppositie en de inwoners de stad Menen maken. Had men voor deze nota de tijd 
genomen, dan was dit ook niet slecht geweest. Bij het zien van deze nota was hij echt ontgoocheld 
en was het dan echt nodig geweest om zoveel tijd genomen te hebben. Was het dan zo nodig om 
hiervoor met 3 beleidsmedewerkers aan tafel gezeten te hebben en hij had gehoopt op meer. Hij 
heeft de intenties van de burgemeester beluisterd op de radio met de opmerking dat de oppositie 
wel het een en het ander te zeggen zal hebben en dit is hun taak om dit te doen. Hij vindt dat dit 
zijn fractie oneer aandoet. Toen hij deel uitmaakte van het kartel in de vorige gemeenteraad heeft 
hij zich steeds kritisch uitgelaten, maar steeds ook constructief meegewerkt aan het maken van de 
stad. Hij heeft hieraan meegewerkt binnen het kartel. Het is niet omdat een deel van het kartel nu 
deel uitmaakt van de meerderheid dat er voor hem iets veranderd is. Hij wil dat deze stad op een 
goede manier gerund wordt en vanuit het kartel heeft hij heel wat kritiek gehad op het 100-
puntenplan van de vorige legislatuur. Dit haalde het niveau niet van een hogeschool. Hij vond het 
storend dat de vorige  beleidsnota niet goed in elkaar stak. De strategische en operationele 
doelstellingen stonden door elkaar en deze doelstellingen waren niet verifieerbaar. Vandaag zijn 
we niet veel beter af met de huidige beleidsnota en dit lijkt teveel op verkiezingspropaganda. Er 
zitten wel goede dingen in. Zoveel maanden na 14  oktober 2018 zou je toch al een concrete 
bundel mogen verwachten met modellen die vastgenomen kunnen worden zowel door de 
oppositie als door ieder gemeenteraadslid. Hij vindt te moeten vaststellen dat we niet goed bezig 
zijn. Veel dingen zijn te vaag en bepaalde zaken zijn goed opgesmukt. Men heeft goed gekeken 
naar het buitenland als men het heeft over een microbos. Hij heeft de oppervlakte opgezocht en 
bekomt 576 m². Wat met het vervangen door groen als er nijverheid bijkomt? Voor Menen-West 
met een oppervlakte van 64 ha., gaat het om 1.111,11 microbossen. Hij vraagt zich af waar de stad 
Menen deze zal steken, als er nog geen plaats was voor een geboortehaag. Een aantal zaken zijn 
op het randje af van het gratuite. Hij had graag een iets concretere nota gekregen waar je minder 
vragen over moet kunnen stellen hoe dit gedaan zal worden. Hij vraagt zich af of het jullie menens 
is om samen de stad te maken? Waarom zitten we hierover niet samen en deze ronde hier, de 
gemeenteraad, wordt hier vergeten. Jullie zijn zo bezig met participatie. Hij heeft ook gehoord dat 
deze nota een werkinstrument is, en hier aan tafel zitten heel wat mensen die deze nota kunnen 
verbeteren.  



Raadslid Maxy vindt dat deze beleidsnota niet via een persbericht moest worden verspreid. De 
burgemeester beloofde dat deze nota concreet zou zijn, maar deze beleidsnota is vaag. Ze ziet 
ook dat er zeer veel goesting is, maar minder werklust met extra personeel en extra functies in 
iedere beleidsdomein en om alle beloften uit te voeren. Ze merkt dat in deze nota wel veel 
CD&V-punten opgenomen zijn, zoals het burgerbudget, participatie, een centraal meldpunt, de 
renovatie van de Vaubanzaal ,de bestrijding van de armoede, werken aan een positief imago, de 
realisatie van het kerkenplan en de aanpak van de Grote Markt en de Plaats in Lauwe. Het is goed 
om weten dat de programmapunten van de grootste partij zullen worden uitgevoerd. Dit is 
burgerparticipatie op zich. De gedeelde programmapunten zijn we gunstig gezind en we zullen ons 
constructief opstellen. Wel zijn een aantal items beperkt, zoals de jeugd aan zet, wat een holle 
slogan is. Er wordt ingezet op speelinfrastructuur en de jeugdhuizen, wat niet veel nieuws onder 
de zon is. Ze heeft ook vernomen dat de jeugddienst een onderdeel zou worden van de 
sportdienst. Dit duidt aan hoe belangrijk jeugd is voor deze ploeg. Een aantal dossiers worden 
voortgezet en een aantal dossiers, vroeger afgeremd, worden terug opgevoerd en van onder het 
stof gehaald, met dank aan de sp-a. Ze besluit dat deze beleidsnota vaag blijft en dat de financiële 
consequenties niet aan bod komen. Daarom zal ze onthouden. 

Raadslid Vandamme heeft binnen het OCMW in de vorige legislatuur steeds gehoord dat de 
doelstellingen SMART moeten zijn. Ondanks dat men reeds 6 maanden bezig is, zijn er weinig 
smartdoelstellingen te bekennen. Voor de doelstelling veiligheid zou men kunnen aanhalen dat de 
drugscriminaliteit concreter aangepakt moet worden. Specifiek wil zeggen dat ze jaarlijks moet 
dalen. Meetbaar zou kunnen verwijzen naar de cijfers van de politie en moet gekeken wat de 
nulmeting is. Moet er gekeken worden naar de cijfers van de burgemeester in de campagne? 
Acceptabel betekent dat niemand daar nu tegen kan zijn. Realistisch houdt dan weer in dat dit 
werkelijk moet zijn en tijdsgebonden zou kunnen verwijzen naar het jaarlijks laten dalen. En zo 
zou men verder kunnen gaan bij de daling van het aantal verkeersongevallen, de aanpak van de 
domiciliefraude, de daling van de sociale fraude, de daling van het sluikstorten, de aanpak van 
sexuele intimidatie op straat. Klachten van racisme moeten jaarlijks dalen. In het kader van de 
Beleids- en Beheerscyclus zal dit wel omschreven moeten worden. 

Raadslid Scherpereel heeft gemerkt dat het Team bij de aanpak van de leegstand in de 
Rijselstraat de daad bij het woord gevoegd heeft en ze kan hier enkel positief over zijn. Na enig 
opzoekwerk heeft ze vernomen dat er een trap van een naburig pand uitkomt in de af te breken 
panden en dat er reeds een boom door het dak groeit. Ze merkt op dat hier niets mee gedaan 
wordt en ze vraagt hoe dit aangepakt zal worden binnen een zulke korte periode. De 
Voorzitter komt tussen en stelt dat het raadslid hier afwijkt van het onderwerp beleidsnota, 
namelijk de beleidsnota. 

Raadslid Vanraes ziet ook niets nieuws onder de zon. Ze ziet dat er een pak personeel bijkomt, 
zijnde een sanctionerend GAS-ambtenaar, een lokale veiligheidscoördinator, straathoekwerkers, 
wooncontroleurs, programmaregisseur armoede, brugfiguren, snelle interventieteams, toeleiders 
diversiteit. Als ze dit zo uitrekent, dan komt ze uit op een half miljoen euro extra per jaar en 
daarbij mankeert ze dan nog een erfgoedmedewerker.                      

Raadslid Coppens stelt dat de lakmoesproef volgende maand zal komen. Hij vraagt zich af in 
welke mate het document financieel doorgerekend werd. Buiten dat de belastingen niet zullen 
verhogen, staan er weinig criteria in. Dit is al de laatste 2 legislaturen zo geweest en Menen zit 
sowieso al hoog genoeg in vergelijking met andere gemeenten. Er moet nog duidelijkheid komen 
in welke mate het document al doorgerekend is. Eind juni 2019 komt wellicht het resultaat 2018 
en de eerste budgetwijziging van 2019. In de vorige jaren was het resultaat er al in de loop van de 
maand mei en in welke mate kan het ene nu met het andere vergeleken worden. Het is leuk om 
met dergelijke beleidsnota te komen als het maar betaald kan worden.  

Raadslid Vandendriessche vindt deze beleidsnota een mooi boekje. In de Rijselstraat waar 
deze gebouwen zullen worden afgebroken, zou er voorlopig een groenzone komen. Hij vraagt wie 
dit zal moeten betalen. Hij zal ieder voorstel van het schepencollege goed opvolgen en ten 
gepaste tijde zal hij hierover tussenkomen. Voorlopig geeft hij de beleidsnota het voordeel van de 
twijfel.                       

Raadslid Vandecasteele neemt het woord.  
Beste collega's, ook namens de SP.a-fractie komen we graag even tussen inzake de beleidsnota. 
Uiteraard zijn wij zeer tevreden met dit document dat op een heldere, beknopte manier het 
gemeenschappelijke verhaal vertelt van team 8930. Het verhaal dat wij de komende jaren in onze 



stad samen met alle partners, medewerkers en inwoners willen schrijven. 
Enkele speerpunten die ik graag toelicht zijn: 
* Menen, een nette stad. We zijn blij dat de nodige investeringen zullen gebeuren om onze stad 
proper te maken en zo te houden. Via nette, veilige, en uitnodigende buurten kunnen mensen 
elkaar ontmoeten. Daar ligt volgens ons de sleutel voor een hechte en stimulerende 
gemeenschap, waarin we samen zorg dragen voor onze publieke ruimte. 
* Een veilig en vlot verkeer in Menen, met aandacht voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. 
De komst van een mobipunt in onze stad is zonder twijfel een uitstekend idee en zal een serieuze 
bijdrage leveren in het verbeteren en verduurzamen van onze mobiliteit. 
* Ook het sociaal beleid van team8930 is stevig. Het centraal plaatsen armoedebestrijding in elk 
beleidsdomein van sport en cultuur tot economie en huisvesting is noodzakelijk als we een einde 
willen maken aan armoede. To hell with poverty. 
*  De jeugd is de toekomst, en dat komt Menen goed uit want we zijn een jeugdige stad. We zijn 
daarom ook blij dat de jeugd de ruimte krijgt om maximaal te participeren in de stad. De jongeren 
die door team8930 uitgenodigd werden in het stadhuis vormden reeds een goed voorbeeld, en 
het doet me plezier om te zien dat hun opmerkingen duidelijk terug te vinden zijn doorheen de 
beleidsnota. 
* Ook onze sportclubs zijn een belangrijke partner, daarom zijn we blij dat een sturend en 
doordacht subsidiereglement de sportclubs zal ondersteunen zodat we samen een kwaliteitsvol, 
inclusief, en duurzaam sportaanbod in groot Menen kunnen verzekeren. 
*  Concrete klimaatacties zoals een duurzaamheidsclausule zijn niet alleen goed voor het klimaat, 
maar ook voor onze lokale economie. 
* Het groenbeleid is stevig, niet enkel de natuur zal hier wel bij varen maar onze inwoners ook. 
Meer groen is een van de vele acties om het welzijn van onze inwoners te verhogen. Het zorgt 
niet alleen voor meer zuurstof, maar helpt ook in de strijd tegen fijn stof, hitte, en het verlies aan 
biodiversiteit. Het stemt ons positief dat team8930 ook gebruik wil maken van innovatieve, goede 
voorbeelden zoals een microbos. 
* We zijn ook uitermate blij met de aandacht voor het welzijn van de werknemers van onze stad. 
Een goede stadswerking moet voor tevreden inwoners zorgen. 
Veiligheid, participatie, welzijn, armoedebestrijding, duurzaamheid, ... het zijn rode draden 
doorheen deze beleidsnota. Het stemt ons positief dat deze elementen een transversale aanpak 
kennen in het verhaal van team 8930. 
Tot slot geef ik nog graag mee dat we het een uitstekend initiatief vinden om de beleidsnota voor 
te stellen aan de bewoners in Menen, Lauwe en Rekkem. We kijken dan ook uit naar de reacties 
van de inwoners. Merci. 

 
Raadslid Roose neemt het woord. 
Beste burgemeester en schepenen, Beste collega’s gemeenteraadsleden,  Geacht publiek, de 
gemeenteraad is het orgaan bevoegd om zaken van gemeentelijk belang te bespreken en hierover 
ook duidelijke besluiten te nemen. En wees nu eerlijk, welk document bevat meer ‘beleidszaken’ 
van gemeentelijk belang dan de beleidsnota. Als Open Vld fractie zijn we uitermate blij dat het 
document er is. Een nota die druk werd besproken voor de schermen, maar waaraan even druk 
werd gewerkt achter de schermen. Vandaag  ligt deze hier naast en bij ons. De beleidsnota van 
Team 8930 oogt niet enkel fris, maar spreekt duidelijke taal en gaat volop voor een actief beleid 
voor en in onze stad Menen. Een beleid van, voor en met doeners, wat we als Open Vld enkel 
kunnen toejuichen. Een beleid van SAMEN MENEN MAKEN. 
De verkiezingsboodschap van Open Vld vinden we er alvast in terug: Het Dynamische Beleid 
verderzetten en versterken. Een beleidsvisie die problemen durft te benoemen, maar een 
beleidsploeg die ook de uitdaging durft aan te gaan om deze op te lossen. 
Collega’s, laat ons eerlijk zijn. Menen is een stad vol troeven en opportuniteiten die soms te 
weinig worden belicht. Het klimaat is rijp om deze positieve identiteit van Menen en de Menenaar 
volop in de verf te zetten. 
Met de gemaakte beleidskeuzes van team 8930 zien we een garantie om deze positieve dynamiek 
in onze stad voor langere tijd te waarborgen. 
11 duidelijke beleidsclusters vormen geïntegreerd een antwoord op de vele uitdagingen. Met onze 
fractie lichten we graag enkele speerpunten op 
1.      Veilig Menen: Als Open Vld zijn we vragende partij om het veiligheidsbeleid in Menen te 
versterken! Een eigen lokaal veiligheidscoördinator en de uitrol van een lokaal veiligheidsplan 
moeten zorgen voor een lokaal gestuurd aanpak van de veiligheidsproblematiek. Hierbij is en blijft 



de bovenlokale samenwerking op vlak van professionalisering, organisatie en digitalisering een 
must voor onze partij. De aanstelling van een eigen GAS-ambtenaar zorgt voor een directe 
aanpak van kleine overlast in onze stad. 
Inzake repressie worden de juiste prioriteiten gesteld: aanpak van drugscriminaliteit, aanpak van 
geweldsdelicten en criminaliteit en van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 
2.      Een Aantrekkelijk, net en Mobiel Menen: Team 8930 werkt volop aan de vernieuwing van 
onze stad. Eén van de uitdagingen in de stad van morgen, is ruimte geven aan bedrijven, naast 
andere functies zoals wonen en recreatie. In een ideale situatie worden deze verschillende 
maatschappelijke functies mooi in de ruimte verweven, maar in de realiteit is dit niet altijd zo 
evident.  Hierbij dienen we niet te starten van nul, maar vormt het Masterplan een kwalitatieve 
basis. Met deze beleidskeuzes geeft team 8930 de beeldkwaliteit van onze stad een duidelijke 
vorm, zonder in te boeten aan functionaliteit. 
a.      Met de heraanleg van onze Grote Markt en de commerciële as wordt een bezoek aan ons 
handelscentrum opnieuw een aantrekkelijke belevenis. 
b.      De Leiewerken zal onze stadsdelen verbinden en in elkaar laten overlopen 
c.      Met de heraanleg van Lauwe Plaats geven we terug kleur aan het centrum van Lauwe en 
zorgen we voor een frisse dynamiek voor elke functie in de nabije omgeving. 
d.      Team 8930 gaat voor de realisatie voor Menen-Wervik en wenst ruimte te geven aan 
bedrijvigheid, maar gaat hiervoor in dialoog met de omgeving. Hoe kunnen we bedrijvigheid 
verweven met de omgeving? Hoe kunnen we de verdringende factoren wegnemen en hoe zou een 
verweven locatie er uitzien? Open Vld en Team 8930 denken oplossingsgericht en wil samen met 
jullie de economische expansie in onze stad mee begeleiden. 
Collega’s, team 8930 is overtuigd dat we de zintuigen van inwoners en bezoekers opnieuw 
(positief) moeten prikkelen en dat kunnen we als Open VLD enkel toejuichen! De 
aantrekkelijkheid van onze stad staat niet alleen. Onze stad moet bereikbaar zijn en moet goed 
onderhouden worden. 
·        Open Vld staat dan ook te popelen om samen met jullie en onze inwoners aan de slag te 
gaan met het Routeplan 2030. Een helder en pragmatisch mobiliteitsplan met langetermijnvisie dat 
ervoor zorgt dat onze stad bereikbaar blijft, stadsdelen met elkaar verweven worden via hoofd- 
en trage wegen, een plan met de ambitie om inwoners en bezoekers voldoende parkeerruimte te 
bieden die voldoet aan hun actuele parkeerbehoefte. 
·        Collega’s, een aantrekkelijke bruid moet je onderhouden. De netheid van de stad was voor 
onze fractie een topprioriteit. De snelle interventieteams, de investering in vergroening van onze 
stad, gecombineerd met de kordate aanpak van sluikstorten via een sanctionerend GAS-
ambtenaar geven invulling aan dit takenpakket. 
3.      Een warm en inclusief Menen: Menen is een stad van iedereen, een stad die inwoners en 
bezoekers cultuur laat beleven, een stad die ruimte biedt om individueel of verenigd te bewegen. 
Team 8930 betrekt iedereen in dit verhaal en wordt omarmt door de titel van de beleidsnota: 
SAMEN MENEN MAKEN. 
Collega’s: SAMENleven is een verhaal van rechten en plichten. En dat is ook het verhaal waar wij 
in geloven. Laat ons samen de belangrijke zaken aanpakken, kinderarmoede, onderwijs, 
ouderenzorg, duurzame activering op de arbeidsmarkt. 
Enkel via de integrale aanpak over de verschillende bevoegdheidsdomeinen biedt de nodige 
daadkracht om de uitdagingen aan te gaan. Met deze beleidsnota en dit Team 8930 geloven we 
steevast dat we de nodige instrumenten in handen hebben. Collega’s, als open Vld fractie zijn we 
blij dat deze coalitie de durf toont om te investeren zonder de belastingen te verhogen. Het 
klimaat is rijp om de uitdagingen op het veld aan te pakken en wij als fractie zijn overtuigd dat 
deze keuzes zullen lonen. Bedankt. 

 Raadslid Mkrtchyan neemt het woord. 
Onze N-VA fractie is bijzonder verheugd de beleidsnota ‘Samen Menen Maken’ mee te mogen 
voorstellen. 
De komende zes jaar willen wij Menen echt in beweging zetten, samen met onze inwoners. 
Wij doen bij deze een oproep aan jullie allen hier vanavond om mee te bouwen aan een sterk en positief 
imago voor onze stad. 
Elke Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar willen we echt fier maken op zijn stad en deelgemeenten. 

Graag ga ik nu wat dieper in op onze prioriteiten: 



• Menen ademt cultuur en is een op en top een creatieve stad. Wij willen onze stad doen leven en 
beleven met cultuur. Cultuurmakers en –proevers vinden steevast hun gading in ons 
cultuurcentrum De Steiger en binnenkort ook in ons gloednieuw OC in Lauwe. 

• Onze stad heeft een rijk erfgoed en dat willen wij als troef uitspelen binnen een doorgedreven city 
marketing. Met erfgoed laten wij de Menenaar de stad (her)ontdekken. Ook op die manier 
maken wij onze inwoners trots op Menen. 

• Wij gooien de deuren van onze bibliotheek wijd open voor jong en oud. De bib is een open huis 
waar iedereen vrij binnen en buiten kan. Verenigingen, groepen of projecten zijn steeds welkom 
om activiteiten te organiseren die letterlijk leven in de brouwerij brengen. 

• Wij geven de Sint-Franciscuskerk een nieuwe invulling als culturele ontmoetingsplaats. Zo krijgt 
dit waardevol gebouw in het hart van onze stad een passende functie met respect voor het 
historisch erfgoedkarakter. 

• Binnen ons stedelijk onderwijs en onze academie streven wij maximale kwaliteit na. Elk kind 
heeft specifieke talenten en prikkelen wij op maat van zij of haar interesse. Onderwijs vormt de 
generaties van de toekomst. Daarom willen wij ook werk maken van een volwaardig 
onderwijsbeleid in Menen in het belang van al onze leerlingen. 

• Elke Menenaar heeft recht op een kwalitatieve woning. Daarom willen wij een verplicht 
conformiteitsattest invoeren voor elke woning die wordt verhuurd in Menen. Wij versterken ons 
team wooncontroleurs en zetten zo prioritair in op een betere woonkwaliteit. 

• Onze openbare gebouwen beheren we als een goede huisvader en brengen we in een goede 
staat van onderhoud. Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium met investeringen in 
hernieuwbare energie. Zo plaatsen we waar mogelijk zonnepanelen op de daken van onze 
openbare gebouwen. Wij geven onze inwoners maar al te graag de kans om mee te participeren 
via aandelen 

• Menen is een zorgzame stad waar iedereen op een kwalitatieve en respectvolle manier kan leven 
en wonen. Zo bieden wij een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg in onze gloednieuwe 
woonzorgcentra Andante en Ceres, met een specifieke korting voor onze eigen inwoners. 
Zorgzaam is een werkwoord, wij stimuleren dan ook onze inwoners om zorgzaam te zijn voor 
elkaar en eigen leefomgeving 

• Onze lokale economie is de motor van een bloeiende en dynamische stad. Wij pakken de 
leegstand in het stadscentrum aan met een krachtig premiestelsel en stemmen dit af op een 
duidelijk afgebakend kernwinkelgebied. In de centrumstraten maken wij werk van een gezellige 
sfeer en een sterke uitstraling met allerlei acties zoals muziek, kerstverlichting en commerciële 
aankleding. 

• Wij koesteren onze lokale ondernemers en bieden hen een vlotte en klantvriendelijke 
dienstverlening aan. Elke nieuwe onderneming in Menen voorzien wij proactief van alle nuttige 
informatie en ondersteuning. 

• Wij gaan voor de realisatie van het nieuw bedrijventerrein Menen-Wervik in nauw overleg met de 
buurtbewoners en ondernemingen. Wij houden hierbij steevast rekening met de noden van 
omwonenden rond mobiliteit, luchtkwaliteit en groenbuffering. 

• Toerisme zet Menen mee op de kaart. Wij voeren regelmatige en actieve promotie over onze 
toeristische troeven en arrangementen. Ook zoeken wij proactief naar nieuwe toeristische 
opportuniteiten. Wij leggen systematisch de link tussen toerisme en onze horeca met horeca 
ambassadeurs. 

 Doorheen ons verhaal trekken wij steeds de kaart van participatie en actieve betrokkenheid van onze 
inwoners. 
Met ons Team 8930 gaan wij heel binnenkort op toer in Menen, Lauwe en Rekkem om in dialoog te 
treden met onze inwoners en suggesties, ideeën en voorstellen te sprokkelen. 
Afspraak op 24 mei, 14 juni en 21 juni! 

De Burgemeester weet ook wel dat deze nota geen "sant in eigen lant" is. Recentelijk was er in 
Roeselare een info-avond over imagovorming en daar is deze beleidsnota bewierookt en zijn er 
elementen gebruikt in de uiteenzetting daar. Negativiteit kost ook energie en hij hoopt op een 
positief verhaal van de raadsleden. Deze nota is realistisch en hij zal niet ingaan op het woord 



"willen". Deze beleidsnota is een basistekst waarmee we participatief willen mee werken met de 
bewoners, met jullie. Met deze beleidsnota zijn we in overleg gegaan met het personeel en dit 
vergt ook tijd. Volgens het MAT is deze nota realiseerbaar. Deze nota zal terugkomen in de 
strategische meerjarenplanning. Hij is verheugd dat men constructief is over het participatieve. 
Deze legislatuur zal er niet een zijn van veel woorden, maar hij hoopt dat er veel daden zullen zijn. 
Voor de panden in de Rijselstraat heeft hij als burgemeester een bevel tot slopen gegeven wegens 
de bouwvalligheid van de panden. Dit heeft niet direct te maken deze beleidsnota. We laten ook 
geen open ruimte vervallen en binnen de 2 jaren moet er een omgevingsvergunning worden 
ingediend voor de ganse zone. In afwachting hiervan wordt een groenzone voorzien met een 
verbinding naar de Kerkstraat. Dit zal volledig op kosten van de eigenaar gebeuren, behalve de 
speeltoestellen. Hij doet een oproep aan de gemeenteraadsleden om aanwezig te zijn op de 
participatiemomenten. Hij ziet wel werklust en dit betekent niet altijd extra personeel. Het gaat 
om functies, niet direct om extra personeelsleden. Hij  merkt ook op dat een aantal accenten van 
de vorige legislatuur meegenomen werden en dat inzake jeugd er een jeugdhuizenplan wordt 
voorzien. De doelstellingen zullen ook smart zijn, en ook meteen slim en transparant. Raadslid 
Scherpereel wordt bedankt voor het positieve. De functies kunnen ook evenzeer intern 
opgenomen worden. Ook voor erfgoed wordt er gezocht naar het goede profiel. Het klopt 
dat het financiële niet is meegerekend in deze beleidsnota en Menen zit bij de hoogste qua 
belastingen en hij stelt dat de belastingen niet kunnen verhogen. Hij bedankt raadslid 
Vandendriessche dat hij de beleidsnota mooi vindt en het is toch al concreet voor bepaalde 
dingen. Het zal meer een legislatuur van de daden worden met een insteek naar het 
meerjarenplan. Dit wordt nog afgetoetst wat betreft het financieel plaatje.  

Schepen Declercq wenst de vragen omtrent het personeel te beantwoorden. De stad-OCMW 
heeft heel goede medewerkers en er wordt werk gemaakt van een integratie Stad-OCMW. Een 
nieuw organogram  wordt voorbereid dat tegemoet komt aan de noden van vandaag. Niet iedere 
functie is een voltijdse functie en sommige functies kunnen ook gesubsidieerd zijn. Er kunnen ook 
nieuwe aanwervingen bijzitten. In he verleden was er zwaar gesnoeid en sommige diensten zitten 
op hun tandvlees. Er zullen dus een paar aanwervingen bij zitten. De berekening van raadslid 
Vanraes laat ze voor haar rekening. Uit de Belfiusstudie komt Menen aan 5,2 FTE personeelsleden 
per 1000 inwoners, voor de cluster van gelijkaardige gemeenten als Menen is dit 6,4 FTE,  terwijl 
de cluster van de gemeenten van Leiedal 6,7 FTE bedraagt en voor de provincie bedraag dit 7,9 
FTE. Er staat dus niet zoveel volk op onze payroll. In dit kader wenst ze nu niet  dieper in te gaan 
op het thema armoede en dit zal in alle beleidsthema's opgenomen worden en terugkeren.  We 
werken voor al onze inwoners en voor allen die zorg nodig hebben en niet enkel voor onze 
kiezers. Schepen Vanryckegem wil nog even reageren omtrent samen de stad te maken. Als ze 
hoort dat  de punten over de partijgrenzen heen lopen, dan vraagt ze om de beleidsnota te 
steunen en niet om zich te onthouden om onze stad vooruit te doen gaan. Deze beleidsnota hoeft 
niet overhaast zijn en hoeft niet smart. De doelstellingen zullen wel nog smart opgenomen 
worden in de meerjarenplanning. Deze nota werd ook met het MAT doorvlochten en het is 
realiseerbaar en we werken met een team. Schepen Roose stelt dat de uitdaging wordt om de 
strategische doelstellingen uit te werken en dit zal concreet opgepikt worden. We zullen met de 
rekening 2018 en de budgetwijziging 2019 het financiële meer concreet kunnen maken. Het wordt 
de uitdaging om dit concreter te maken en om meer vorm te geven. Schepen Syssauw stelt dat 
het resultaat 2018 en de budgetwijziging 2019 op de gemeenteraad van 26 juni 2019 zullen 
komen. Men is bezig met het becijferen van de doelstellingen en om dit mee te nemen in de 
meerjarenplanning. Het gaat niet alleen om de efficiëntie in heel wat uitgaven en het kan ook gaan 
in de richting om mensen een andere job te geven en er kunnen een aantal aanwervingen 
voorzien worden. De kam zal gehaald moeten worden door de huidige uitgaven. De 
autofinancieringsmarge zal een belangrijke rol spelen. Ook inzake investeringen zijn er belangrijke 
uitdagingen aan te gaan. Nu is er een positief investeringsklimaat om deze doelstellingen te 
realiseren en dit zal op een verantwoorde manier gebeuren. Schepen Breye bedankt voor het 
positieve. De premiestelsels voor zaken worden vernieuwd met ook een afbakening van het 
kernwinkelgebied. Ze werkt aan een gezellige sfeer in de kern van de stad, met sfeervolle 
verlichting en een stijlvolle inrichting van de straten voor de commerciële zaken om klanten en 
bezoekers een shopbeleving te bezorgen. We streven naar een nieuwe grenzeloze stad aan het 
water met een opvallende brug die beide stadsdelen verbindt en samenbrengt. De 
Voorzitter gaat ervan uit dat er nog een repliek komt en hij wil wel dynamiek geven aan het 
debat maar vraagt om niet in herhaling te vallen.  



Raadslid Mingels is blij om te horen dat het een coalitie gaat van daden in plaats van woorden. 
Over de daden moet men concreet zijn. "Inzetten op" betekent een zekere wolligheid en hij heeft 
dit 13 keer genoteerd en dit is positief. Hij heeft het "betrekken" 5 keer genoteerd. De 
beleidsnota betekent een werkinstrument en hij vraagt zich af waarom dit goedgekeurd zou 
moeten worden. Blijkbaar kan het dan nog alle kanten uit. Woorden zijn hier belangrijk. Hij 
refereert naar de renovatie van het standbeeld in Lauwe en er is een ander standbeeld gekomen. 
"Engageren" komt 2 keer voor en dit wijst op de verwachting van de mensen. Deze beleidsnota is 
gemaakt met woorden en dit is belangrijk. Hij vindt de sloop van de panden belangrijk en hij 
merkt dat men bij de pinken geweest is. Wat er hiermee gedaan wordt, daar staat hij 300 procent 
achter. Dit toont dat men bezig is met daden. Hij blijft echter op zijn honger zitten. Zolang de 
strategische doelstellingen niet naar voren gebracht worden, kan hij dit niet goedkeuren. Deze 
nota is het vervolg van een goede marketeercampagne van Team 8930. Het is zeer goed dat zaken 
aangepakt worden en dit zal hij dan goedkeuren. Raadslid Coppens kent de situatie van Belfius 
en het is altijd goed dat er gediscussieerd wordt over feiten en deze informatie mag circuleren. Hij 
stelt voor om niet alleen goed naar de cijfers te kijken, maar ook om de studie eens goed te lezen. 
Twaalf gemeenten schrijven hun personeelskredieten niet op dezelfde wijze in. Sommige hebben 
geen AGB en ook sommige gemeenten hebben geen cultureel centrum opgenomen in de 
personeelskredieten. Het klopt dat Menen niet bij de hoogste van Vlaanderen zit wat betreft de 
personeelskosten. Hij heeft hier ook gehoord over het verdedigen van posten met extra 
personeel. Dit is een typische discussie binnen het schepencollege. Het schepencollege heeft een 
berg geld en toch zal er moeten gekozen worden want niet alles kan gerealiseerd worden. Hij 
vraagt naar een pertinente berekening en als hij de schepen van financiën beluistert hoort hij een 
dubbel verhaal. Er zal gedurfd moeten worden om te investeren en dit zijn de keuzen die gemaakt 
zullen moeten worden. Het is zichtbaar als er veel wordt geïnvesteerd en over de AFM is het 
duidelijk dat dit geld maar een keer uitgegeven kan worden. Dit is niet nieuw en iedere nieuwe 
legislatuur kampt met dit dilemma. Hij is niet tegen extra personeel maar toch zal de vraag 
beantwoord moeten worden wie dit zal betalen. Het zal niet allemaal naar het personeel moeten 
gaan als er nog geïnvesteerd zal moeten worden. Raadslid Vandendriessche wil inderdaad het 
voordeel van de twijfel geven. Hij heeft echter een bedenking dat dit veel geld zal kosten. Omdat 
hij niet weet hoeveel dit zal kosten, zal hij zich onthouden omdat er geen kostenplaatje is. 
Raadslid Vandamme wil ook meewerken aan het positief imago van de stad. Tijdens de 
campagne werden de criminaliteitscijfers van de politie ontkend en opgeklopt door de 
burgemeester en dit is dan geen positieve campagne. Hij vraagt wat de nulmeting zal worden als 
er gezegd wordt dat de politiecijfers niet kloppen. Raadslid Scherpereel is dankbaar dat het 
dossier in de Rijselstraat positief bevonden wordt. Ze wenst nog te weten of die overeenkomst 
juridisch gebetonneerd werd met de eigenaar. De Voorzitter wijst het raadslid erop dat dit geen 
betrekking heeft op de beleidsnota. Raadslid Vandamme verwijst naar de beleidsnota hierover. 
Raadslid Maxy zet recht dat het jeugdhuizenplan niet nieuw was en er was hierover allang 
sprake. Ook zij en haar partij zijn ambassadeurs van Menen en zij zullen dit blijven doen. Schepen 
Declercq is blij dat raadslid Coppens de Belfiusstudie aangehaald heeft. Toen zij aan de andere 
kant zat, heeft ze ook reeds deze studie aangehaald. In Menen wordt er ook personeel 
tewerkgesteld in het AGB. Deze studie is goed om verder te bestuderen. Op het schepencollege 
werd hierover ten gronde gediscussieerd. Ze wenst haar punt te maken dat de rekensom van de 
vorige schepen van personeel niet de juiste basis is om te vertrekken. De Burgemeester vindt 
het weinig participatief als er hier een plan zou voorliggen dat al af is. Hij beroept zich op de 
medewerking hieraan door de gemeenteraadsleden. Uit de criminaliteitscijfers van de federale 
politie werden enkel de cijfers voor Menen, Lauwe en Rekkem gefilterd. Dat zijn de correcte 
cijfers; Hier mag niet gezegd worden dat hij verkeerde cijfers zou gegeven hebben. Hij heeft in 
deze wel gelijk. Een resem acties worden ook voorzien in het zonaal veiligheidsplan dat ook in 
Wevelgem en Ledegem van kracht is. De acties zullen zeker in het meerjarenplan opgenomen 
worden.                                   

Stemming 

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot), 12 onthoudingen (Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa 
Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Sylvianne Scherpereel, Eddy 
Vandendriessche, Mattias Eeckhout) 



Besluit 

Enig artikel: De beleidsnota 'Samen Menen Maken' 2019-2024 wordt goedgekeurd. 

 

3. GR/2019/029 | Opdracht van werken : sloop panden Vlamingenstraat-Tuinwijk-
Sluizenkaai. Vaststellen van de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden.  

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad  

Juridische grond 

• Overheidsopdrachtenwet Wet 17 juni 2016 en aanpassingen ;  

• Rechtsbeschermingswet 2013 en aanpassingen ; 

• Welzijnswet 1996 en aanpassingen en bijhorende koninklijke besluiten; 

• Decreet Lokaal Bestuur art. 41, 2e lid -10°; 

• K.B. Plaatsing 18 april 2017 ; 

• K.B. Uitvoering 14 januari 2013 - 22 juni 2017 en aanpassingen; 

Feiten, context en argumentatie 

De sloping van 3 leegstaande gebouwen stadseigendommen wordt voorgesteld. Het betreft het 
voormalig politiegebouw langs de Vlamingstraat te Menen, de voormalige basisschool De Stap op 
de Tuinwijk te Lauwe en een leegstaande woning langs de Sluizenkaai te Menen. Het eerste 
gebouw kwam volledig leeg wegens de voltooiing van de nieuwe huisvesting politiediensten aan 
het Leopoldplein. Het tweede is een voormalig schoolgebouw dat reeds enkele jaren buiten 
functie kwam. Het derde werd aangekocht door de stad met het oog op de realisatie van de 
doorsteek van de Oude Leielaan naar de Sluizenkaai via de site Bauduin als onderdeel realisatie 
Masterplan.  

Eerder werd na onderhandelingsprocedure het architectenbureau BCQ (voordien : Inoforma) 
aangesteld voor opmaak ontwerp en opvolging werken voor deze slopingsdossiers. Binnen deze 
opdracht werd ook de opmaak van een sloopopvolgingsplan voor elk perceel opgelegd en 
voltooid als noodzakelijk onderdeel voor de goede uitvoering. De vereiste omgevingsvergunning 
werd bekomen. 

Bijgaand bestekdossier met administratieve, contractuele en technische voorwaarden inbegrepen 
plannen en sloopopvolgingsplannen, voorziet de sloping bij indeling in 3 percelen met name 
perceel 1 sloping voormalig politiekantoor Vlamingstraat (geraamd € 71.805,50) perceel 2 sloping 
voormalig schoolgebouw Tuinwijk(geraamd € 57.770 ex BTW)  3 sloping woonhuis Sluizenkaai 27 
leegstaand (geraamd € 35.905,50 ex BTW). De percelen zijn op te volgen bij dezelfde 
administratieve en contractuele voorwaarden en gespecifieerd naar technische voorwaarden en 
samenvattende meetstaat. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheid de percelen afzonderlijk te 
gunnen hetzij de gelegenheid te laten een totale prijs te bepalen voor de 3 percelen. Uit de 
vergelijking van beide mogelijkheden wordt afgeleid als de meest gunstige biedingen 
perceelsgewijze zijn te contracteren hetzij op basis van de totale aangeboden prijs vergeleken met 
het totaal van de 3 gunstigste offertes van elk perceel. Op die manier kan het bestuur de meest 
gunstige aannemingsprijs vastleggen tevens bij het geven van de kans aan kleinere spelers om deel 
te nemen. Immers geldt gezien de totaal geraamde prijs voor de volledige opdracht € 165.481,00 
ex BTW hoger is dan € 144.000 ex BTW, de verplichting percelen te voorzien. Naargelang de 
omvang per individueel perceel zal vanaf waarde € 50.000 ex BTW wel of niet een 
erkenningsvoorwaarde gelden met name ondercategorie G5 tot 135.000 ex BTW klasse 1. Voor 
de aanbieding van totale prijs geldt als voorwaarden G5 klasse 2 vermits de totaal geraamde prijs 
€ 165.481,00 ex BTW bedraagt. Deze beperkingen zijn door de Erkenningswet opgelegd. Voor 
elk perceel zal echter de bijzondere erkenning voor uitvoerende aannemers gelden 
overeenkomstig het KB 2007 m.b.t. de specifieke normering en erkenning voor het verwijderen 
van asbest. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure bij beperking tot de prijs als enig criterium 
voorgesteld. 



Vermits deze opdracht een waarde vertegenwoordigt hoger dan € 30.000 ex BTW dienen de 
wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden door de Gemeenteraad te worden vastgesteld. 

Tussenkomsten 

De Voorzitter stelt voor om de punten 3 en 4 samen te behandelen en dit wordt aanvaard.  

Raadslid Poot wenst te weten wat er zal gebeuren met de ruimte aan het oude politiebureau 
eenmaal dit gesloopt zal zijn, want indien dit niet geweten is, zal Groen zich onthouden. De 
mensen op de Barakken beschikken niet over veel groen. Er is geen nood aan een nieuwe parking 
bij deze school. Ze wil inzetten op meer groen en ze hoopt op het algemeen belang om hierop 
resoluut in te zetten. Raadslid Vandamme merkt op dat deze plek groot genoeg is voor een 
microbos. Hij vraagt hoe het zit met de sloop van  de panden van het AGB in de Rijselstraat. 
Schepen Vandenbulcke weet dat de oude site aan het politiegebouw ingezaaid zal worden met 
gras. Wat de definitieve invulling betreft, hangt dit af van een aantal zaken, want in deze omgeving 
staan heel wat zaken te gebeuren. De panden in de Rijselstraat zijn eigendom van het AGB en hij 
zal zijn verantwoordelijkheid op korte termijn opnemen om dit op te lossen. Raadslid 
Vandamme zou dit fantastisch vinden om daar een project te realiseren. Deze panden zijn nog 
niet bouwvallig. Raadslid Poot doet de suggestie om aan het oude politiegebouw niet alleen gras 
te zaaien maar ook zomerbloeiers.              

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: Het bestekdossier met plannen en administratieve, contractuele en technische 
voorwaarden met inbegrip van de slopingsplannen wordt voor vaststelling van de 
gunningsvoorwaarden goedgekeurd. 

Artikel 2: 

§1. De opdracht wordt geraamd op 

• perceel 1  sloping voormalig politiekantoor Vlamingenstraat Menen : €   71.805,50 ex 
BTW 21% 

• perceel 2  sloping voormalig schoolgebouw Tuinwijk Lauwe            : €   57.770,00 ex 
BTW 21% 

• perceel 3  sloping woonhuis Sluizenkaai 27 leegstaand                   : €   35.905,50 ex BTW 
21%  

Totaal geraamde prijs opdracht :                                                : €  165.481,00 ex BTW 21%  

§2.  Als gunningswijze wordt de openbare procedure  met prijs als enig criterium, vastgesteld. 

Artikel 3 :Deze opdracht wordt bekendgemaakt bij nationale publicatie. 

 

4. GR/2019/027 | Opdracht van werken : sloop panden hoek Capucijnenweg-Yvonne 
Serruysstraat met aansluitend aanleg van parking. Vaststelling van de wijze van 
gunnen en de gunningsvoorwaarden.  

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad. 

Juridische grond 

• Overheidsopdrachtenwet Wet 17 juni 2016 en aanpassingen ;  

• Rechtsbeschermingswet 2013 en aanpassingen ; 

• Welzijnswet 1996 en aanpassingen en bijhorende koninklijke besluiten; 

• Decreet Lokaal Bestuur art. 41, 2e lid -10°; 

• K.B. Plaatsing 18 april 2017 ; 

• K.B. Uitvoering 14 januari 2013 - 22 juni 2017 en aanpassingen; 



Feiten, context en argumentatie 

Met het oog op verfraaiing binnenstads en verruiming parkeermogelijkheden stadcentrum 
omgeving Franciscuskerk en Grote Markt werden de woningen gelegen hoek Yvonne 
Serruysstraat en Capucijnenweg destijds door de stad verworven. 

Eerder werd na onderhandelingsprocedure voor ontwerp dossier architectenbureau BCQ 
aangesteld. Aansluitend werd een asbestinventarisatie voor de te slopen panden opgemaakt. De 
vereiste omgevingsvergunning werd bekomen. 

Bijgaand bestekdossier met administratieve, contractuele en technische voorwaarden inbegrepen 
plannen en asbestinventarisatie, voorziet de sloping met inbegrip aanleg parking bij enig perceel bij 
een totaal geraamde waarde van € 134.319,24 ex BTW 21%  Gezien de waarde is een erkenning 
vereist die wordt gecombineerd bij categorie C(wegenbouwkundige werken; > 75.000 ex BTW ) 
en ondercategorie G5(afbraakwerken; > 50.000 ex BTW). Voor de aanbieding van totale prijs 
geldt als klassevoorwaarden(maximaal aanvaarde waarde opdracht bij deze klasse) minimaal klasse 
1 vermits de totaal geraamde prijs € 134.319,24 ex BTW bedraagt (drempel klasse 1 : € 135.000 
ex BTW). In geval de gunning de drempel van € 135.000 ex BTW overtreft zal de begunstigde 
over de erkenning klasse 2 behoren te beschikken. Deze beperkingen zijn door de Erkenningswet 
opgelegd. Voor de sloping panden zal echter de bijzondere erkenning voor uitvoerende 
aannemers gelden overeenkomstig het KB 2007 m.b.t. de specifieke normering en erkenning voor 
het verwijderen van asbest. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure bij beperking tot de prijs als enig criterium 
voorgesteld. 

Vermits deze opdracht een waarde vertegenwoordigt hoger dan € 30.000 ex BTW dienen de 
wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden door de Gemeenteraad te worden vastgesteld. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: Het bestek met plans, administratieve, contractuele en technische voorwaarden met 
inbegrip van de asbestinventarisatie wordt voor vaststelling van de gunningsvoorwaarden 
goedgekeurd.  

Artikel 2: 

§1. De opdracht wordt geraamd op een totaal van € 134.319,24 exclusief BTW 21%. 
§2. Als gunningswijze wordt  de openbare procedure met prijs als enig criterium 
weerhouden. 

Artikel 3: Deze opdracht zal bekendgemaakt bij nationale publicatie. 

 

5. GR/2019/030 | Aanvullend verkeersreglement inzake de Hospitaalstraat te Lauwe. 
Vaststelling  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Frederik Vandamme, Raadslid 

Juridische grond 

• nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 135 §2 en artikel 130 bis; 

• de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder op 
artikel 12; 

• koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder titel III; 

• ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald; 

Feiten, context en argumentatie 

Gezien de parking aan de sporthal in Lauwe langs de Hospitaalstraat kan aanzien worden als zijnde 
openbare weg en een publiek karakter heeft, zou volgens de wegcode voorrang van rechts van 



toepassing zijn. Gezien dit niet wenselijk is, wordt voorgesteld om markeringen en signalisatie aan 
te brengen waarbij het verkeer dat de parking verlaat voorrang dient te verlenen aan de 
voertuigen in de Hospitaalstraat. 

Hiervoor wordt een aanvullend verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van een stop 
bord aan de uitgang parking sporthal Lauwe opgemaakt. 

Amendementen 

Schepen Roose wijst erop dat het gaat om een aanvullend verkeersreglement en niet om een 
tijdelijk verkeersreglement.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: 
§1.In de Hospitaalstraat dient het verkeer komende van de parking sporthal Lauwe voorrang te 
verlenen aan het verkeer op de hoofdweg Hospitaalstraat. 
§1.b. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord B5. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt zonder verwijl verzonden aan de Zonechef van de Lokale 
Politie. 
 

 

6. GR/2019/015 | Aanvullend verkeersreglement betreffende de toegang op het fietspad 
langs de Leie te Menen tussen de Wervikstraat en de Sluizenkaai. Vaststelling.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Frederik Vandamme, Raadsleden 

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 56 Decreet Lokaal Bestuur 

Juridische grond 

• wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968; 

• koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

• ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

• decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

• het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

• omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

• nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

• gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

• Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft 

Feiten, context en argumentatie 

Om de signalisatie op het jaagpad tussen de Sluizenkaai, Arkebrugweg en Wervikstraat eenduidig 
te maken dient een aanpassing aan de aanwezige signalisatie te gebeuren. Dergelijke maatregelen 
dienen te worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



Artikel 1: 

Op het fietspad langs de Leie van de Wervikstraat tot de Sluizenkaai geldt: de toegang is verboden 
in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd diensten, rijwielen en bromfietsen 
klasse A en P. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C3 aangevuld met onderborden 
type GIV. Deze signalisatie wordt geplaatst : 

• in de Wervikstraat ter hoogte van huisnummer 242 

• in de Arkebrugweg ter hoogte van huisnummer 24  

• in de Sluizenkaai ter hoogte van zwembad 't Badhuis 

Artikel 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.  

Artikel 3: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet door bekendmaking op de website en door de inschrijving in het gemeentelijk 
register der bekendmakingen.  

Artikel 4: Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking, vanaf datum bekendmaking. 

 

7. GR/2019/009 | Milieuraad - wijziging statuten en huishoudelijk reglement  

Juridische grond 

Gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 betreffende aanpassing van statuten, huishoudelijk 
reglement en afsprakennota van de milieuraad. 

Feiten, context en argumentatie 

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. 

De afsprakennota wordt integraal opgenomen in het huishoudelijk reglement zodat er maar 2 
documenten betreffende de werking van de milieuraad blijven bestaan. 

In de statuten worden enkele stukken tekst verplaatst naar een artikel waarbij de tekst beter 
past.  Bij de samenstelling worden de leerlingenraden, vertegenwoordigers van andere adviesraden 
en belangengroepen en/of wijkcomités toegevoegd bij de stemgerechtigde leden. 

In het huishoudelijk reglement wordt de termijn waarover het stadsbestuur beschikt om aan de 
milieuraad te laten weten hoe er met haar advies is omgegaan, ingekort naar 1 maand.  Zo krijgen 
zowel milieuraad als stadsbestuur dezelfde termijn om te antwoorden op een adviesvraag of 
adviesverlening.  Een langere termijn zou mogelijk kunnen leiden tot het vergeten van het advies 
van de milieuraad te beantwoorden. 

Tussenkomsten 

Schepen Roose deelt mee dat de tijd om te reageren vanuit het stadsbestuur verkort wordt tot 
1 maand. Verder is het nodig dat het huishoudelijk reglement en de afsprakennota samen gelezen 
worden. Raadslid Bogaert vindt het positief dat de termijn op 1 maand wordt gesteld, maar de 
diensten zullen kort op de bal moeten spelen. Raadslid Vanderhispallie vindt het goed dat de 
milieuraad gewijzigd wordt en dat de jongeren erbij betrokken worden. De jongeren kunnen zo 
hun engagementen van de vorige periode verankeren. Schepen Roose dankt voor het 
vertrouwen en hij zal samen met de milieuraad de uitdaging aangaan. Raadslid Bogaert wenst te 
weten of er reeds contact geweest is met de milieuraad van Halluin. Schepen Roose antwoordt 
dat dit nog niet gebeurd is. Hij heeft wel reeds contact gehad met andere Franse gemeenten en 
het klopt dat milieu niet aan de grenzen stopt. Schepen Syssauw besluit dat als het gaat over de 
CVE van Halluin, de stad Menen deel uitmaakt van de opvolgingscommissie van de 
verbrandingsoven.   

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 



Enig artikel: De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. 

 

8. GR/2019/014 | Openbaar onderzoek tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen.  

Bevoegdheid orgaan 

Art. 56 DLB 

Juridische grond 

VCRO art. 2.1.10 en 2.1.10 §3 

Feiten, context en argumentatie 

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in de zitting van 28 februari 2019 de tweede partiële 
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) voorlopig 
vastgesteld. Deze herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van het Dadipark te 
Moorslede als pretpark in het richtinggevend en bindend gedeelte. 

Het openbaar onderzoek loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019. 

Het voormalige Dadipark is geselecteerd in het richtinggevend en bindend gedeelte als pretparken 
als onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie. Dit maakt dat de site, 
conform de bepalingen in het PRS-WV, enkel een hoogdynamische en bovenlokale toeristisch-
recreatieve (her)invulling kan krijgen. Na jarenlange leegstand en vergeefse pogingen de site een 
herinvulling als pretpark te geven, is het wenselijk dat de site een andere (meer laagdynamische) 
invulling kan krijgen. Een wijziging van het PRS-WV is hiervoor nodig. 

Er werd in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-
Vlaanderen, de gemeente Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te 
maken, op basis van een vooraf opgestelde projectdefinitie. In dit masterplan werd nagegaan hoe 
het voormalige Dadipark zou kunnen uitgebouwd worden tot een publieke multifunctionele 
groene long in het centrum van Dadizele, waarbij de nadruk eerder op het laagdynamische ligt. Dit 
masterplan werd in oktober 2018 gefinaliseerd. 

Het is de bedoeling dat de gemeente dit masterplan vertaalt in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Om de vernieuwde ambitie voor het 
voormalige Dadipark planologisch te kunnen vertalen dringt zich aldus een herziening op van het 
PRS-WV. 

Een aanplakkingsformulier wordt voorzien aan de Valvas en het ontwerp ligt ter inzage in alle 
West-Vlaamse gemeenten. 

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad (april 2019) om advies uit te brengen over dit ontwerp. 
Dit advies dient ten laatste op 12 juni 2019 bezorgd aan de PROCORO. 

Burgers kunnen ook bezwaren of suggesties formuleren en opsturen naar de PROCORO of 
afgeven in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. De gemeente dient uiterlijk de derde werkdag 
na het openbaar onderzoek de bezwaren en suggesties door te sturen aan de PROCORO. 

De documenten zijn ook raadpleegbaar via www.west-vlaanderen.be/structuurplan. 

Gelet op de behandeling van het voorontwerp in het CBS van 5-11-2018 waarbij geen 
opmerkingen werden geformuleerd. 

Tussenkomsten 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar onderzoek van de tweede partiële 
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen en geeft een gunstig 
advies. 



 

9. GR/2019/022 | Kennisname stopzetting RUP Versterking van het wonen in het 
centrum.  

Bevoegdheid orgaan 

• Art. 56 DLB 

Juridische grond 

• VCRO 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de behandeling van het RUP Versterking van het wonen in het centrum in het CBS van 
27-02-2019 en de motivering van dit dossier werd beslist om dit RUP stop te zetten, zie bijlage. 

In het bijzonder wordt eveneens verwezen naar de plenaire vergadering waarbij een ongunstig 
advies werd gegeven van o.a. Departement Omgeving en de deputatie omwille van het enkel 
vastleggen van een voorkooprecht, zonder zoneringen, zonder echte voorschriften, en zonder het 
RUP een werkelijke uitwerking betekent van het GRS. Men zal bijgevolg het recht van voorkoop 
moeten verantwoorden vanuit de noodzaak tot verwezenlijking van het stedenbouwkundig 
voorschrift. 

Tussenkomsten 

Schepen Syssauw maakt duidelijk dat het de bedoeling was om de woonuitbreidingsgebieden 
(WUG's) te bevriezen. De stad zou daarnaast het voorkooprecht kunnen uitoefenen zonder 
gebonden te zijn aan de sociale doelstellingen. De stad wou ook woningen kunnen aankopen 
buiten de sociale aankopen. De bevriezing van de WUG's is gesneuveld omdat daar belangrijke 
planschade zou aan te pas komen als de WUG's niet aangesneden zouden kunnen worden. Reeds 
tweemaal heeft de stad een dergelijke aanvraag gekregen en via de weigering van het wegentracé 
werd dit aangepakt. De stad is niet bereid om hiervoor honderdduizenden euro's uit te geven. 
Het luik van het voorkooprecht is gesneuveld naar aanleiding van de plenaire vergadering met een 
ongunstig advies van de provincie en van Vlaanderen. Er kan geen voorkooprecht uitgeoefend 
worden zonder dat daar operationele stedenbouwkundige voorschriften aan gekoppeld worden. 
Dus ook het tweede luik komt te sneuvelen. Het is geen aangename beslissing om dit RUP stop te 
zetten. Deze studie heeft 25.000 Euro gekost en de stad heeft gepoogd om meer inlichtingen te 
bekomen. Aan Leiedal werd gevraagd om een tegemoetkoming te bekomen en er werd verzekerd 
door Leiedal om dit te compenseren. Raadslid Mingels is tot het besluit gekomen dat dit 
dossier verkeerd opgezet werd op basis van een gebrek aan informatie. Schepen Syssauw 
verwijst naar Kuurne dat met de bevriezing doorgegaan is zonder de juridische zekerheid dat dit 
niets ging kosten. Er was geen absolute zekerheid dat de eigenaars de stad niet zouden kunnen 
aanspreken. De stad heeft twee aanvragen van WUG's gekregen. Raadslid Mingels gaat verder 
dat het voorkooprecht een "faussekeu" was, dus waarbij er te weinig krijt op de stok was en die 
dan ook afketste. Raadslid Vanraes weet dat de WUG's die bevroren zijn, niet kunnen 
doorgaan. Schepen Syssauw vermeldt dat het de bedoeling was om de WUG's te bevriezen en 
de stad heeft dit niet kunnen doorzetten. De uitvoering van de WUG's is op vandaag niet aan de 
orde. Ze hoopt dat die eigenaars dit ondertussen begrepen hebben. Raadslid Mingels hoopt dat 
Menen voor WUG's aan de rand van de stad alle truken bovenhaalt zodat dit niet ingevuld kan 
worden. Voor hem moet iedere vierkante meter gecompenseerd worden, onder andere met 
microbossen. Hij hoopt dat Menen hier werk zal van maken.            

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de stopzetting van RUP Versterking van het 
wonen in het centrum. 

 

10. GR/2019/016 | Mandaatstelling aan Mirom om op te treden als aankoopcentrale 
vuilnisbakken voor stad Menen  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur 22/12/17 - art.41 



Juridische grond 

• Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

• Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

• Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

• Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal MIROM Menen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdracht met betrekking tot aankoop vuilnisbakken voor entiteit Menen zal voeren.  

Feiten, context en argumentatie 

In de loop van vorig jaar werd aan MIROM Menen gevraagd om op te treden als aankoper voor 
een grote bestelling in kader van het plaatsen van diverse vuilnisbakken in de entiteit Menen. 
Door langdurige afwezigheid van de milieu ambtenaar en de logica dat MIROM zeer geplaatst is 
om dergelijke aankoop te doen, werd de opdracht doorgeschoven aan MIROM. De 
intercommunale is klaar om - dit met inachtneming van de wetgeving op de overheidsopdrachten 
(gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) - de aankoop te lanceren. 

Mirom is eveneens de  instantie die de subsidiëring zal aanvragen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: Mandaatstelling wordt verleend aan Mirom Menen, om in naam van en voor rekening 
van stad Menen, met toepassing van relevante wetgeving overheidsopdrachten, op te treden als 
aankoopcentrale en de gunningsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) te voeren betreffende "leveren afvalbakken voor entiteit Menen". Mirom Menen 
wordt eveneens aangeduid om op te treden als aanvrager van de hieraan gekoppelde subsidies. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het voorgelegde bestek 2017/056, dat samen met 
wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden in Raad van Bestuur Mirom 8/11/18 werd 
goedgekeurd. 

Artikel 3: Op AR 2300000/098400 is een budget voorzien van € 60.000,00 voor deze aankopen - 
op AR 1500000 is € 10.000,00 voorzien voor te ontvangen subsidies 

 

11. GR/2019/026 | Goedkeuring nieuwe statuten voor stedelijke sportraad  

Bevoegdheid orgaan 

De gemeenteraad kan volgens het decreet lokaal bestuur, raden en overlegstructuren organiseren 
om het gemeentebestuur regelmatig te adviseren. 

Juridische grond 

• Decreet lokaal bestuur 

• Cultuurpactdecreet 

Feiten, context en argumentatie 

Ter voorbereiding van de definitieve goedkeuring van deze statuten door de gemeenteraad 
werden deze statuten 

• voorgelegd aan het schepencollege op 24/04 en goedgekeurd 

• voorgelegd aan de algemene vergadering van de sportraad op 30/4 en goedgekeurd 

Tussenkomsten 



Schepen Ponnet maakt duidelijk dat deze statuten aangevuld werden met de bepalingen van het 
Vlaams decreet. Dit is een adviesraad waarmee het beleid rekening wenst te houden. Raadslid 
Bogaert merkt op dat ook niet georganiseerde sporters kunnen deelnemen. Ze vraagt hoe dit in 
zijn werk gaat. Gaat het om 20 of 30 personen en is dit wel werkbaar? Schepen Ponnet verwijst 
naar een oproep in de Leiedraad. Slechts een paar mensen hebben zich op die manier kandidaat 
gesteld en zijn dus hierop ingegaan. Raadslid Vandamme doet de suggestie om open 
inspraakvergaderingen te houden. Schepen Ponnet besluit dat alle Meense sportclubs worden 
uitgenodigd en dat iedereen kan komen. Het is een participatieve adviesraad en dit zit goed in 
elkaar.      

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van de stedelijke sportraad goed. 

Artikel 2: Deze nieuwe statuten vervangen het vorige huishoudelijke reglement en de vorige 
statuten van de sportraad. 

 

12. GR/2019/017 | ZEFIER - algemene vergadering dd. 13.06.2019  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Renaat Vandenbulcke, Schepen 

Juridische grond 

• Statuten van ZEFIER 

o Hoofdstuk IV bestuur en controle op de vennootschap 

o Hoofdstuk V algemene vergadering 

• art. 41 lid 2, 4° DLB 

Feiten, context en argumentatie 

In overeenstemming met art. 26 van de statuten worden wij uitgenodigd op de gewone algemene 
vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2019 om 14.00 uur. 

Agenda: 

1. Verslag RVB over het boekjaar 2017-2018 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2018-2018 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 
en toelichting) 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 

5. Statutaire benoemingen 

In GR dd. 30.01.2019 werden mevrouw Mieke Syssauw en de heer Patrick Roose aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: 
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van 
ZEFIER die plaatsvindt op 13 juni 2019 worden goedgekeurd: 

1. Verslag RVB over het boekjaar 2017-2018 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2018-2018 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 
en toelichting) 



4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 

5. Statutaire benoemingen 

Artikel2: 
Aan de vertegenwoordiger van de Stad Menen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van ZEFIER die plaatsvindt op 13 juni 2019 om 14.00 uur, wordt het mandaat gegeven om: 

• er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking 
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te 
ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de 
algemene vergadering uit te voeren;  

• deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 
13 juni 2019 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en 
daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met 
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de 
agendapunten van de algemene vergadering te realiseren. 

Artikel3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan ZEFIER via info@zefier.be. 

 

13. GR/2019/018 | LEIEDAL - algemene vergadering dd. 28.05.2019  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Renaat Vandenbulcke, Schepen 

Juridische grond 

• DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en 
volgende 

• Art. 55 statuten van Leiedal 

Feiten, context en argumentatie 

Op 22 februari 2019 heeft de raad van bestuur van Leiedal beslist om een voorstel tot 
statutenwijziging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Leiedal die zal doorgaan op 
dinsdag 28 mei 2018 om 17.00 uur in de Uzien in De Cassinastraat 10C te Deerlijk. 

Conform Artikel 48 van de statuten van Leiedal dient uiterlijk negentig kalenderdagen voor de 
vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld 
ontwerp aan alle vennoten worden voorgelegd. 

Eveneens op 22 februari heeft de raad van bestuur beslist om aan de gemeenteraden van de 
aangesloten gemeenten de vraag voor te leggen om zich uit te spreken over een verlenging van 
deelname aan Leiedal en dit tot en met 31 december 2035. 

Conform Artikel 55 van de statuten heeft de raad beslist om het voorstel tot statutaire verlenging 
ter 
bekrachtiging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 28 mei 2019. 

Agenda: 

1. Verslag over de activiteiten in 2018 

1. Verslag van de raad van bestuur 

2. Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Benoeming externe deskundigen (Artikel 18 statuten Leiedal) 

5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal (Artikel 55 statuten Leiedal) 

6. Statutenwijziging (Artikel 48 statuten Leiedal) 



7. Varia 

In gemeenteraadszitting dd. 30.01.2019 werd de heer Renaat Vandenbulcke als vertegenwoordiger 
en de heer Patrick Roose als vervanger aangeduid voor alle algemene vergaderingen van Leiedal. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Algemene Vergadering 
van Leiedal van 28/05/2019. 

Artikel 2: 
De verlenging aan te vragen van de intercommunale Leiedal voor een nieuwe termijn en dit tot 31 
december 2035 (punt 5 agenda AV). 
 
Artikel 3: 
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering zal zijn 
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de Algemene Vergadering van 28/05/2019 goedkeuren. 

Artikel 4: 
De volgende wijzigingen van de statuten van Leiedal goed te keuren 
1. Artikel 1 van de statuten: 
Vervanging van Artikel I als volgt: 
De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL" is een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst 
door het Decreet Lokaal Bestuur van eenentwintig december tweeduizend zeventien (hierna 
vermeld als "het decreet"). 

2. Artikel 3 84 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 3 $4 als volgt 
§4 Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan Leiedal, overeenkomstig artikel 390 en artikel 
472 van het decreet, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf 
niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze 
rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen. 
De beslissing tot deelneming, wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een 
verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. In dat verslag worden de voor- en nadelen van 
de deelneming afgewogen en wordt aangetoond dat de vereniging zelf niet die voordelen kan 
bieden. 

3. Artikel 6 §1 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 6 §1 als volgt 
Leiedal werd opgericht in negentienhonderd zestig voor een termijn van twintig jaar, die een 
aanvang nam op de dag van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier maart negentienhonderd tachtig 
werd de duur verlengd tot het jaar tweeduizend, Bij besluit van de buitengewone algemene 
vergadering van vijftien december negentienhonderd achtennegentig werd de duur verlengd tot de 
maand mei van het jaar tweeduizend twintig. Ingevolge het decreet van 6 juli 2001 en houdende 
de Intergemeentelijke Samenwerking werd deze periode beperkt tot tien november tweeduizend 
negentien. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2019 wordt de duur 
verlengd tot en met 31 december van het jaar tweeduizend vijfendertig. 

 4. Artikel 15 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 15 als volgt 
Overeenkomstig artikel 422 van het decreet is er geen uittreding mogelijk tijdens de statutair 
bepaalde termijn. 

5. Artikel 16 §2 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 16 §2 als volgt: 

Een deelnemer kan alleen worden uitgesloten voor een zware fout of voor het niet-naleven van 
zijn verbintenissen. De betrokken deelnemer dient, indien hij dit wenst, opgeroepen en gehoord 
te worden door de raad van bestuur. Indien een uitgesloten deelnemer eerder aan Leiedal 



toevertrouwde activiteiten wenst over te nemen dan dienen er tussen deze deelnemer en Leiedal 
overeenkomsten te worden afgesloten omtrent de bestemming van de goederen en het lot van 
het personeel, behorend tot de overgenomen activiteit, vooraleer aan de uitgesloten deelnemer 
zijn gerechtigd aandeel wordt uitbetaald, en dit overeenkomstig artikel 425, derde en vierde lid 
van het 
decreet. 

6. Artikel 17 2° §2 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 17 2° §2 als volgt 
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, 
maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest 
aantoonbaar is, dient deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd te worden, In dat geval is de 
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een 
aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, niet van toepassing. 

7. Artikel 20 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 20 als volgt: 
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten 
gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende en/of 
opdrachthoudende verenigingen, 
Wat de voorgedragen mandaten betreft d¡ent in het bijzonder rekening te worden gehouden met 
het artikel 436 van het decreet met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan tussen het 
mandaat van bestuurder en een aantal ambten, functies of mandaten. 
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De code van goed bestuur wordt 
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid. 

8. Artikel 31 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 31 als volgt: 
De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in processen-verbaal, die worden 
getekend door de voorzitter en de secretaris. 
Het proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur als 
eerste agendapunt van de volgende vergadering. 
De voorzitter van de raad van bestuur maakt via de webtoepassing van Leiedal een lijst bekend 
van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. De lijst dient te worden bekendgemaakt 
binnen de tien dagen nadat de besluiten genomen zijn. 
Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing wordt de toezichthoudende overheid 
op de hoogte gebracht van de bekendmaking. 
Bovenstaande opdrachten kunnen worden gedelegeerd naar de secretaris Eensluidende afschriften 
en uittreksels worden getekend door de secretaris of een gevolmachtigde 
aangeduid door de raad van bestuur. 
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle 
documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de 
decretale bepalingen inzake de openbaarheid van het bestuur. 

9. Artikel 44 §1 van de statuten: 

Vervanging van Artikel 44 §1 als volgt 
5 1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers Voor 
de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de 
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te 
beslissen. 
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur. 
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 436 van het decreet zijn eveneens van 
toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 

10. Artikel 48 §8 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 48 §8 als volgt: 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van Leiedal, bij de 
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een 



termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst door Leiedal van het goedkeuringsbesluit, of na het 
verstrijken van de term¡jn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428 van het decreet. 

11. Artikel 52 §4 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 52 §4 als volgt: 
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 454 
van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene 
vergadering bijeengeroepen, waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in 
artikel 454 van het decreet worden voorgelegd. 

12. Artikel 54 §3 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 54 §3 als volgt 
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken 
voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt 
voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak 
van het saneringsplan blijkt. 
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het decreet. 

13, Artikel 55 §8 van de statuten: 
Vervanging van Artikel 55 §8 als volgt 
De laatste en voorlaatste paragraaf opgenomen in artikel 425 van het decreet, zijn op hen van 
toepassing. 

Artikel 5: 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er kennis van te geven aan de Intercommunale Leiedal, President 
Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk 

 

14. GR/2019/021 | PSILON - algemene vergadering dd. 18.06.2019  

Juridische grond 

• Statuten Psilon art 32 - art 40 

• DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 

Feiten, context en argumentatie 

Met aangetekend schrijven dd. 11.04.2019 worden wij uitgenodigd voor de jaarvergadering op 
dinsdag 18 juni 2019 om 18.00 uur in het onthaalgebouw Horizon, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 
kortrijk met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018: 

1. Verslag van de raad van bestuur 

2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening  per 31.12.2018 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

4. Kennisname evaluatieverslag 

5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur 

In gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd mevrouw Griet Vanryckegem aangeduid als 
vertegenwoordiger en mevrouw Virginie Breye als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle 
algemene vergaderingen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het hierboven vermelde agenda voor de 
algemene vergadering van 18.06.2019 van PSILON - Intergem. Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. 



Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en 
de punten van de agenda van de  algemene vergadering dd. 18.06.2019 goedkeuren. 

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan PSILON Intergem. Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. 

 

15. GR/2019/001 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 27 maart 2019  

Bevoegdheid orgaan 

gemeenteraad 

Juridische grond 

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur 

Feiten, context en argumentatie 

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting dd. 27 maart 2019? 
Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt : Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en 
het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van 
de gemeenteraad en de algemeen directeur.. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 27 maart 2019 wordt goedgekeurd. 

 

16. GR/2019/002 | Mondelinge vragen gemeenteraad.  

Bevoegdheid orgaan 

Gemeenteraad 

Juridische grond 

Huishoudelijk reglement art. 11 

Artikel 31 decreet lokaal bestuur 

Feiten, context en argumentatie 

  

  

  

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad 
besproken. De raadsleden Philippe Mingels en Frederik Vandamme hebben volgende vragen 
ingediend : 

 
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 
 

1. Vraag ivm vacature op de milieudienst. 
De Omgevingsdienst afdeling Omgeving en Infrastructuur is op zoek naar een voltijds 
milieuconsulent. We draaien hiermee een zoveelste bladzijde om in een moeilijk en bij momenten 
zelfs pijnlijk verhaal. Menen en milieu… het blijkt al decennialang geen evidentie en dat wordt om 
de zoveel jaar duidelijk wanneer medewerkers de stedelijke administratie inruilen voor 
werkplekken, die meer erkenning en arbeidsvreugde opleveren. Ik wou van u graag weten welke 
lessen dit CBS uit het recente ontslag van de Menense milieuconsulent heeft getrokken en hoe ze 



er voor zal zorgen dat de betrokken dienst eindelijk een stabiele personeelsinzet mag ervaren, 
zoals dat in de steden en gemeenten rondom ons al jaren het geval is? 

Schepen Declercq antwoordt dat zoals aangekondigd in de beleidsnota de komende jaren 
maximaal ingezet wordt op het welzijn van de personeelsleden. Maar ik wil toch ook graag 
meegeven dat er vele redenen kunnen zijn om een andere werkplek op te zoeken, dus dit 
rechtstreeks gelijkstellen met een tekort aan erkenning en arbeidsvreugde lijkt me een onnodige 
steek naar de vele werknemers van de stad die dagelijks het beste van zichzelf geven. Uit het exit-
gesprek dat schepen Roose had met betrokkene  blijkt ook dat de beleidskeuzes van Team 8930 
zeker niet aan de oorsprong liggen van de aanvraag voor een jaar loopbaanonderbreking.We 
hebben alvast bewust gekozen voor een aanwerving van onbepaalde duur om een vlotte invulling 
te realiseren met een te selecteren kandidaat die zich volledig kan focussen op de te vervullen 
experten-rol op het vlak van milieu (beleidsvoorbereidend werk – advisering - …) binnen een 
verruimende afdeling Omgeving. De optimale invulling van de taken voortvloeiend uit de eerste 
lijn contacten met de burger worden trouwens bekeken in het kader van de opmaak van het 
geïntegreerde organogram van stad en OCMW. Raadslid Mingels wil hiermee niet aangeven dat 
hij kritiek heeft op de beleidsvoorstellen. Wel stelt hij vast dat het werken op de milieudienst 
geen evidente zaak is. Dit is geen verwijt naar de een of andere coalitie, maar dit is een van de 
meest onstabiele diensten. Reeds lang is er sprake van de moeilijke relatie met de medewerkers. 
Dit heeft te maken met het gebrek aan erkenning en arbeidsvreugde en het is moeilijk om Menen 
en milieu te verzoenen. Dit mag niet veralgemeend worden voor de hele organisatie. De huidige 
beleidskeuzes inzake milieu zijn te weinig concreet om hierop al kritiek te geven. Hij is benieuwd 
om te weten wat de redenen zijn voor het vertrek. Het is goed om te horen dat het welzijn van 
de werknemers belangrijk is.  Hij is al blij dat er een exitgesprek geweest is.    

Raadslid Mingels wenst namens zijn fractie, het CBS en alle betrokken diensten te feliciteren 
met de invoering van de e-notulering. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. 

  

  2. Vraag ivm meer aandacht voor kwalitatieve voetpaden. 
Veilige voetpaden zijn essentieel als we het over een goede basismobiliteit voor onze inwoners 
willen hebben. En toch is de toestand van onze voetpaden heel dikwijls ontoereikend.Wie die 
stelling niet gelooft moet maar eens een kijkje gaan nemen in de Hogeweg. Bewoners wisten ons 
al te melden dat de toestand van het voetpad gelegen tussen de Koekuit en de Ringlaan in de 
rijrichting Wervik al herhaaldelijk voor problemen heeft gezorgd. Maar de voetpaden in de 
Hogeweg zijn jammer genoeg niet het enige illustratie van die stelling. Tijdens de 
verkiezingscampagne die heeft geleid tot de samenstelling van deze gemeenteraad en dit 
schepencollege vond zowat elke partij dat de voetpaden een aandachtspunt moesten worden in 
de volgende legislatuur. Meer budget voor betere voetpaden… het staat altijd mooi in een 
verkiezingsfolder. Ik heb er – zoals u intussen al weet – de beleidsnota op na gelezen. Het woord 
“voetpad” komt er welgeteld twee keer in voor. Een eerste keer (p9) in de zin “Goed 
onderhouden voetpaden zijn essentieel voor de netheid en toegankelijkheid van onze stad”. Ik kan 
het niet meer met u eens zijn. Een tweede keer (p27) om aan te geven dat er een centraal 
meldpunt komt. Dat is een platform dat bv toelaat aan de Menenaars om te melden dat het 
voetpad in slechte staat is. Nergens staat dat er extra budgetten worden vrijgemaakt om de 
toestand van de voetpaden bv in kaart te brengen en de ergste toestanden structureel weg te 
werken. Mag ik vragen om daar alsnog werk van te willen maken en de situatie in de Hogeweg zo 
snel mogelijk effectief aan te pakken?  

 
Schepen Roose bedankt het raadslid voor zijn vraag. Het is inderdaad zo dat we van goede 
voetpaden een prioriteit willen maken. Een beleidsnota geeft onze prioriteiten weer, het is niet 
meer dan logisch dat extra budgetten slechts zichtbaar zullen worden in de budgetwijziging 2019 
en meerjarenplan 2020-2025. Structurele vernieuwingen op het grondgebied van Menen, Lauwe, 
en Rekkem gebeuren door Veerkracht 4. Deze vernieuwingen worden uitgevoerd aan de hand 
van een inventaris waarin de toestand van de voetpaden per straat wordt vastgesteld, een voetpad 
is namelijk niet noodzakelijk onveilig wanneer dit nog in oude materialen is aangelegd. Aan de 
hand van deze lijst worden de prioriteiten aangepakt, indachtig om alle deelgemeenten te 
bedienen en rekening houdend met mogelijke synergiën om zo economisch en efficiënt te werk te 
kunnen gaan. Ik denk dat we als bestuurders het best achter ons laten dat wijzelf als politici ons 
bezig zouden houden met de prioritisatie van deze werken maar de categorisatie overlaten aan de 



diensten. Vandaag stond de Hogeweg nog onder categorie 2 op een schaal tot 4 ingeschreven. De 
Hogeweg is inderdaad een voorbeeld van een langere weg zoals er nog een aantal straten in onze 
stad zijn met delen die goed liggen, stukken uit diverse materialen, slechtere stukken en hier en 
daar ontbrekende stukken (zeker als je het rond punt naar Wervik nadert). Het centraal 
meldpunt zal onze administratie zeker helpen om een nog betere status van onze voetpaden 
(waar zijn ze in verslechterde toestand) te kennen omdat alle inwoners vrij dit zullen kunnen 
melden. Ter info: vandaag is Veerkracht 4 actief in de Elf Novemberlaan en daarna starten ze in de 
Toekomststraat. Tot besluit deelt hij dat de inventaris ter beschikking is op de technische dienst. 
Raadslid Mingels weet dat in de Elf Novemberlaan er in het verleden steeds kleine stukjes 
gerepareerd werden. Dit is jammer en hij is akkoord dat deze straat nu volledig wordt aangepakt. 
De stad beschikt over de informatie over onze voetpaden. Hij heeft op Leiedal een zeer 
interessant model gezien om dit uit te voeren zoals in Waregem dit het geval is. Menen zou 
hieruit het maximale kunnen uithalen. Hij vermoedt dat er wellicht ook nog betere modellen 
bestaan. De situatie van de voetpaden moet kritisch bekeken worden en de Hogeweg is een lange 
weg met veel wanordelijke ruimte ter hoogte van de opritten van bedrijven. Omtrent de 
veiligheid op de voetpaden verwijst hij naar zijn vorige vraag in de gemeenteraad waarbij een paal 
stond op het midden van een voetpad. In deze situatie moeten de mensen op straat lopen. Hij 
vraagt dat daar werk van gemaakt wordt. De Burgemeester weet dat Waregem in deze piloot 
was. Schepen Roose wenst dit mee te nemen. De inbreng van de bewoners bij de vernieuwing 
van de voetpaden is ook belangrijk. In de Nieuwe Tuinwijk worden de palen verplaatst van in het 
midden van het voetpad naar de kant van de voetpaden.      

3. Vraag ivm aanpakken essenziekte 

De essenziekte woedt intussen al 10 jaar in Vlaanderen. De essenziekte heeft ook de meeste 
essen op ons openbaar domein in haar greep. Ik wou graag weten welke maatregelen het CBS in 
deze in petto heeft? 
 

Schepen Roose meldt wat betreft de essenziekte de volgende zaken. De gewone es wordt in 
Vlaanderen bedreigd door een invasieve Aziatische schimmel.  De bestrijding van de schimmel is 
niet mogelijk. Es is een belangrijke boomsoort.  We hebben maar een beperkt aantal loofbomen 
en daar is de Es er één van. Het is bovendien een van de weinige boomsoorten die goed gedijen in 
biotopen zoals bronbossen en valleibossen. Het verdwijnen van de Es zou die ecosystemen dus 
drastisch veranderen. De Es heeft ook bladeren die gemakkelijk composteren en dat zorgt voor 
een kwaliteitsvolle humuslaag in Essenbossen. Aangezien de Es ook veel licht doorlaat, creëert hij 
een goede omgeving voor kruiden en andere ondergroei. De grootste essenaanplantingen in onze 
regio situeren zich voornamelijk langs de Leie. Deze zijn in beheer van de Vlaamse Waterweg. 
Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt de mogelijkheden tot behoud en herstel van 
essenbestanden in Vlaanderen. Ze volgen de vitaliteit van de es en de verspreiding en evolutie van 
essenziekte in Vlaanderen systematisch op. Het is zeker niet de bedoeling om alle essen te rooien 
of te weren in aanplantingen. Indien het schadebeeld beperkt tot twijg- en taksterfte wil de 
Groendienst toch niet meteen radicaal ingrijpen en alle bomen rooien. Als deze geen gevaar 
oplevert, is het goed om af te wachten of de boom misschien zelf in staat is om een verdere 
uitbreiding van de aantasting te stoppen. Wel worden de aangetaste of afgestorven gedeelten 
weggenomen bij het onderhoud van de hoogstammen. Zeker als deze een gevaar kunnen 
opleveren. Als er bij de essen plaatselijk geen (zwarte) afgestorven delen en/of verticale barsten 
zichtbaar zijn op de stamvoet en de kruin is nog niet volledig afgestorven, is er geen reden om 
deze boom meteen te kappen. De onderzoekers verwachten dat niet alle bomen zullen aangetast 
worden, ook kunnen bomen een resistentie opbouwen om de ziekte te overleven. Na verloop 
van jaren zal blijken hoe snel volwassen bomen afsterven en of er ‘overlevers’ tussen de 
geselecteerde bomen zitten. De nakomelingen van dergelijke tolerante bomen zullen de soort in 
stand moeten  en hopelijk kunnen houden. Deze problematiek is dus uiteraard niet iets dat zich 
beperkt tot het CBS van Menen, of de groendienst van onze stad. Maar een probleem dat we 
conform de richtlijnen van onze partners moeten oplossen, deze beperken zich trouwens niet tot 
Vlaanderen. De Essenziekte vormt namelijk een breder Europees probleem.  De Essenziekte is 
trouwens niet de enige bedreiging voor onze bomen, zo werd recent ook roetschorsziekte 
vastgesteld in het Steenbeekbos (Ledegem), deze schimmel heeft het dan weer gemunt op 
esdoorns. Wij zijn hiervan op de hoogte, maar hebben gelukkig nog geen vaststellingen gedaan. 
Raadslid Mingels weet te melden dat essen interessant zijn voor het openbaar groen. In 
aanplant zijn de essen zeer goedkoop en dergelijke essen werden geplant in de Schonekeer en de 



Lauwestraat. Het wegsnoeien van de zichtbaar zieke delen levert niet het resultaat op dat de 
bomen gezond worden. Het enige antwoord hierop is een nieuwe aanplant waarbij ingezet wordt 
op de diversiteit van bomen. Als er een bepaalde ziekte opkomt, dan zal het effect klein zijn op 
het geheel. De effecten van het wegsnoeien zijn te zien bij de kastanjes op de plaats in Lauwe die 
te maken hadden met de meermot. Hij vraagt dat er wordt ingezet op een groenbeleid met 
diversiteit tenzij het gaat over de Kerselarenstraat. Op veel plaatsen zouden diverse bomen 
aangeplant kunnen worden. Hij stelt voor dat de schepen, onder de vele mandaten die hij heeft, 
ook zou willen rekening houden met de richtlijnen van de VVOG, waar de stad Menen lid van is. 
Hij zou hem tevreden stellen om deze tip gevolgd zou worden. Schepen Roose is van plan om 
de tips te volgen. Na in de milieuraad gesproken te hebben, heeft hij voorgesteld om een 
presentatie van Leiedal te vragen over de diversiteit van bomen. De diversificatie was zo evident 
dat het er niet ingezet werd.            

  

 4. Vraag ivm een bankautomaat in Rekkem. 
Sinds begin 2019 moeten de inwoners van deelgemeente Rekkem het stellen zonder ook maar 
één geldautomaat. Enkele verontwaardigde Rekkemnaren hebben een petitie georganiseerd 
waarin ze aangaven dat ze vinden dat ze in Rekkem de beschikking moeten hebben over minstens 
één geldautomaat. Die aktie haalde de lokale en zelfs de nationale pers en kon ook rekenen op de 
steun van het kersvers College van Burgemeester en schepenen. Die beloofde het gesprek aan te 
gaan met de bankwereld. Ik denk dat er niemand hier aan tafel van oordeel is dat het goed is voor 
Rekkem, zijn bewoners én zijn zelfstandige ondernemers, dat ze het in de toekomst zonder 
bankautomaat moeten stellen.Vandaar deze vraag. Wat is de visie van het CBS in deze? Wat 
hebben de gesprekken intussen opgeleverd en welke zijn de stappen die het CBS nog zal zetten? 

 
Schepen Ponnet verwijst naar het feit dat Rekkem in deze niet alleen is. In 2017 verdween één 
op de vijf automaten. Daar maken handelaars en inwoners zich terecht zorgen over. Na het 
inwinnen van informatie hebben wij een constructief schrijven gericht aan de banken, de bevoegde 
ministers (Homans & De Croo) en de sectorfederatie. Argenta, Axa, Belfius, Beobank, KBC 
hebben ons schrijven beantwoord, helaas was de boodschap telkens dezelfde: begrip voor de 
situatie, maar de kostprijs om een bankautomaat te plaatsen is voor hen niet te verantwoorden. 
Samen met een bewoner werden we uitgenodigd bij de sectorfederatie Febelfin. Momenteel is er 
dus een directe lijn met Febelfin waarmee we verder werken aan een oplossing van de 
problematiek. Gezien discretie gevraagd werd kunnen we echter niet communiceren over de 
inhoud van deze gesprekken. We kunnen wel meegeven dat dit de nodige tijd zal vergen, en dat er 
begrijpelijkerwijs geen garanties gegeven kunnen worden aan onze stad. Ondanks de goede relatie 
met Febelfin hebben de leden, zijnde de banken, uiteindelijk het laatste woord. Febelfin werkt wel 
samen met onze stad voor het aanbieden van workshops rond digitaal bankieren. Een eerste 
workshop vond in samenwerking met Unizo plaats op maandag 6 mei in de Steiger. Een infosessie 
in Rekkem volgt nog. Naast de gesprekken met Febelfin werd trouwens ook contact genomen 
met beveiligingsfirma G4S, maar hun proefproject om geldautomaten aan te bieden zit momenteel 
terug in de koelkast. Indien dit terug nieuw leven ingeblazen zou worden dan houden ze ons 
meteen op de hoogte. Raadslid Mingels weet dat er veel deelgemeenten van steden zijn die 
zonder geldautomaat zitten. Dit heeft een rechtstreeks effect op de kleinhandel ter plaatse. Als de 
mensen naar Lauwe moeten gaan om geld af te halen, zullen ze niet naar Rekkem terugkeren om 
bijvoorbeeld naar de bakker te gaan. Hij vindt dat Menen hierin een actieve rol moet spelen. Als 
dit nieuw leven wordt ingeblazen, dan kan hij daarin meestappen en de stad zal vlug medestanders 
krijgen. Hij stelt voor dat er voorzien zou worden in minstens 1 geldautomaat op de Plaats van 
Rekkem. De mensen moeten dan ook nog steeds een inspanning doen. Rekkem zit niet te 
wachten op een workshop en al te snel wordt er van uit gegaan dat de mensen daar handig mee 
zijn. Het zal extra eenvoudig zijn om de mensen te laten tekenen voor iets waar ze recht op 
hebben. Schepen Ponnet heeft het aangekaart dat er ook mensen zijn die geen toegang hebben 
tot het internet. 39% heeft geen toegang tot het internet. Het is ook zo dat we in een 
maatschappij leven met zo weinig mogelijk cash. Ook zal dit aan de mensen moeten worden 
aangeleerd. De Burgemeester vult aan dat dit een probleem is van vele gemeenten en dit 
dossier ligt langs boven en hij heeft hierover ook contact gehad met B-Post. Raadslid Mingels 
verwijst naar de periode toen de banken in moeilijkheden zaten en toen werd de gekeken naar de 
mensen. Dit is een jammerlijke zaak.         

  



Mondelinge vraag van raadslid Frederik Vandamme. 

5. Vraag ivm voorstel om persteksten meteen ook naar de oppositie te sturen.  
Tijdens de vorige gemeenteraad stelde ik de vraag om ook de oppositie beter te informeren. Het 
voorstel om persteksten meteen ook naar de oppositie te sturen vond de burgemeester een 
terechte opmerking en goed voorstel. Als ik mijn mailbox nakijk kan ik geen enkele perstekst 
vinden die de stad verspreid heeft. Tot twee keer toe werd ik door mensen aangesproken, de 
beleidsnota en de sloop van privé-panden in de Rijselstraat. Hoe komt het dat we opnieuw niet 
werden geïnformeerd en zal dit in de toekomst zo blijven? 

 
De Burgemeester verwijst naar de vorige gemeenteraad waarbij hij meldde dat hij de vraag van 
het raadslid terecht vond en dat dit topic ook zou besproken worden. Ik kan u vandaag, 1 
gemeenteraad later, dan ook een antwoord formuleren. De voltallige gemeenteraad wordt vanaf 
heden mee opgenomen in de mailinglist van nieuwe persberichten. Dus u zal niet later dan wie 
ook geïnformeerd worden via de persteksten die worden aangeleverd. Daarnaast benadruk ik 
nogmaals dat er verschillende manieren zijn waarop (onder meer) de oppositie geïnformeerd 
wordt:-de persberichten worden na verzending naar de pers onmiddellijk op de website van de 
stad gepubliceerd (dat is minstens een dag vroeger dan in de media).  
-  we delen deze info vrijwel meteen op de Facebookpagina van de stad (die door heel wat 
gemeenteraadsleden geliket wordt, waaronder trouwens ook gemeenteraadslid Vandamme) 
-  op vrijdag staan die in onze digitale nieuwsbrief waarop ieder gemeenteraadsllid zich kan 
inschrijven (de meeste waaronder gemeenteraadslid Vandamme hebben dat ook gedaan) 
-  de nog relevante beleidsberichten nemen we ook mee in ons eerstvolgende stadsmagazine. 
Daarom stel ik voor om uw spammails en de mediakanalen van de stad goed na te kijken. 
Hiermee benadrukt Team 8930 nog eens dat we gaan voor een open en actieve communicatie. 

Raadslid Vandamme stelt vast dat het zes weken wachten was. Hij heeft het gevoel om als 
tweederangs gemeenteraadslid behandeld te worden, hoewel de oppositie 10.229 kiezers 
vertegenwoordigt. Hij heeft ook moeten vaststellen dat bepaalde gemeenteraadsleden van de 
meerderheid aanwezig waren op het schooldebat rond het klimaat. Hij dringt aan om op zijn 
minst een correcte gelijke behandeling van de gemeenteraadsleden te verkrijgen. De 
Burgemeester antwoordt dat de gemeenteraadsleden deze persteksten zullen krijgen en in de 
vorige legislatuur is dit vroeger nooit gebeurd. Dit is toch een teken van participatie. Schepen 
Declercq verwijst naar haar periode als fractieleidster gedurende de vorige zes jaar. Ze heeft 
toen ook dikwijls dezelfde vraag gesteld. Het antwoord was steeds dat het schepencollege eerst 
met de pers ging praten en in de vorige legislatuur is dat ook steeds gebeurd. Hier wordt gesteld 
dat het raadslid 6 weken heeft moeten wachten en ze heeft zes jaar moeten wachten.     

  

  

Besluit 

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. 
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 
1. Vraag ivm vacature op de milieudienst. 
2. Vraag ivm meer aandacht voor kwalitatieve voetpaden. 
3. Vraag ivm aanpakken essenziekte. 
4. Vraag ivm een bankautomaat in Rekkem. 
Mondelinge vraag van raadslid Frederik Vandamme. 
5. Vraag ivm voorstel om persteksten meteen ook naar de oppositie te sturen. 

 

BESLOTEN 

17. GR/2019/023 | Wijziging vertegenwoordiger WM !mpuls in GECORO. Goedkeuring 
wijziging.  

 

18. GR/2019/019 | IMPULS - mandaatwissel in de Raad van Bestuur  
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