
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 5 juni 2019 om 08:00 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

PARTICIPATIE 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

1. CBS/2019/1303 | Burgerbudget - antwoord bewonersgroep 'De Barakken'  

Samenvatting 

Op vraag van de bewonersgroep de Barakken naar de modaliteiten van het burgerbudget, wordt 

er geantwoord dat voorlopig deze modaliteiten nog niet gekend zijn. In 2019 worden de 

voorbereidingen getroffen om de verschillende scenario's uit te werken. 

Besluit: Voorstel van antwoord aan de bewonersgroep wordt voorbereid en modaliteit en dossier 

in opmaak. 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/1304 | academie muziek & woord: tijdelijke aanstelling van een 

administratief medewerker, in vervanging van een secretariaatsmedewerker, afwezig 

door ziekte.  

Samenvatting 

academie muziek & woord: tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker, in vervanging 

van een secretariaatsmedewerker, afwezig door ziekte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/1280 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

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

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

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

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



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

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

4. CBS/2019/1249 | Snelheidsmeting J. & M. Sabbestraat te Menen  

Samenvatting 

Er werd een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd in de J. & M. Sabbestraat te Menen. 

In de rijrichting van Wevelgem, ter hoogte van huisnr. 57 

Deze vond plaats van 7 mei 2019 tot en met 13 mei 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

5. CBS/2019/1288 | Fietsapotheose - fluofuif - 25 juni 2019  

Samenvatting 

Kennisname fluofuif op 25 juni 2019 als afsluiter van fietsbehendigheidsparcours en fietsexamen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

6. CBS/2019/1252 | RUP Tybersite.  

Samenvatting 

Publicatie RUP Tybersite in Belgisch Staatsblad. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

7. CBS/2019/1256 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

8. CBS/2019/1257 | Ingezonden evenementenformulieren van 22 mei 2019 tot 28 mei 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 



9. CBS/2019/1266 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op dinsdag 11 juni 2019 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw CC De 

Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

10. CBS/2019/1285 | onderwijs - scholengemeenschap de Leiebrug: kennisname vacature 

stafmedewerker scholengemeenschap  

Samenvatting 

onderwijs - scholengemeenschap de Leiebrug: kennisname vacature stafmedewerker 

scholengemeenschap. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/961 | Verslag van de vorige zitting dd. 29 mei 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 29 mei 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1270 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 5 juni 2019.  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Willy Ugille, Dorianne De Wiest, Berenice 

Bogaert, Karolien Poot, Frederik Vandamme, Philippe Mingels, Caroline Bonte-Vanraes. 

Besluit: Goedgekeurd  

 

VEILIGHEID 

NOODPLANNING 

13. CBS/2019/1255 | Goedkeuring verslag Gemeentelijke Veiligheidscel 23.05.2019.  

Samenvatting 

De gemeentelijke veiligheidscel komt 2 maal per jaar bijeen en heeft als voornaamste taken:  

• het opstellen en actualiseren van het gemeentelijk noodplan, 

• de risico's inventariseren en analyseren, 

• risico-analyse van grootschalige evenementen, 

• de alarmeringsschema's opstellen en bijhouden, 

• organiseren en evalueren van rampenoefeningen, 

• evalueren van noodsituaties, 

• organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

14. CBS/2019/1156 | Afname enquête bij de burgers in het kader van de wijkanalyse ter 

preventie van radicalisering en polarisering.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

15. CBS/2019/1242 | Perszaken  

Samenvatting 

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

wenst te communiceren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

16. CBS/2019/1290 | Zomerbar Jeugdraad De Klinke  

Samenvatting 

De jeugdraad wenst graag zoals vorig jaar een zomerbar in te richten op het grasveld aan kruising 

Donkerstraat en Kortrijkstraat. 

Besluit: Goedgekeurd met aangepaste momenten. 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

17. CBS/2019/1226 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/1227 | Gemeentelijke aanpassingspremie.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

19. CBS/2019/1281 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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



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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

20. CBS/2019/1250 | Samenvoegen bushaltes Rekkem Post en Rekkem Kloosterhoek  

Samenvatting 

Voorstel tot inrichting van een nieuwe bushalte ter hoogte van de Moeskroenstraat 535 en 

overzijde. Deze bushalte zal dienen als nieuwe, tussenliggende locatie wegens het samenvoegen 

van de halte Rekkem Post en Rekkem Kloosterhoek. 

Besluit: Niet ingaan op het voorstel. 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/1224 | Toegang Delorsplein  

Samenvatting 

Naar aanleiding van een schadegeval aan de hydraulische palen op het Delorsplein werd de 

toegang aan de kant van de Rijselstraat tijdelijk afgezet.  

De paaltjes werden ondertussen hersteld en er werd een bevraging gedaan bij de bewoners 

omtrent de toegang van het plein 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1248 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

 

Besluit: Verdaagd 

 

23. CBS/2019/1262 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

Aankoop van rijbaankussens voor de herinrichting van straten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

24. CBS/2019/1244 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Grote 

Molen zn, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel MENEN 3 AFD, sectie C, nr. 366F, gelegen te Grote Molen zn, 8930 Menen 

schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

ICT 

PROJECTEN EN ORGANISATIEBEHEERSING 

25. CBS/2019/776 | werking Informatieveiligheidscel  



Samenvatting 

Aan de leden van het CBS wordt toelichting gegeven over de werking van de 

Informatieveiligheidscel en wordt goedkeuring gevraagd voor de samenstelling ervan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

26. CBS/2019/1235 | verbouwen één wooneenheid tot 3 appartementen - afwijking 

bouwreglement  

Samenvatting 

vraag tot omvormen van één wooneenheid tot 3 appartementen, Rijselstraat 38 te Menen, waarbij 

een afwijking wordt gevraagd op het algemeen bouwreglement qua minimale footprint van 250m², 

qua parkeren, fietsenstalling en afvalberging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1275 | Barakkenpark visienota  

Samenvatting 

Op het overleg van 09-05-2019 werd de visienota voor het barakkenpark toegelicht.  

Ook werd een voorstel voorgelegd voor de minimale inrichting rond de landing van de fiets- en 

voetgangersbrug. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

28. CBS/2019/1201 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras  

 

Besluit: Verdaagd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

29. CBS/2019/963 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

30. CBS/2019/964 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 5 juni 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 5 juni 2019 voor een totaalbedrag 

van 168.964,54 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



31. CBS/2019/1253 | Directe belasting op tweede verblijven  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren directe gemeentebelasting op tweede verblijven. Aanslagjaar 

2018. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1271 | Indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren indirecte belasting op het vervoer van personen met een 

politievoertuig. Aanslagjaar 2019 – februari + april. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1279 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1780 tot en met 

nr. 1780 voor een totaalbedrag van 12000 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1780 tot en met nr. 1780 voor een 

totaalbedrag van 12000 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1289 | Vaststelling jaarrekening 2018 stad Menen  

Samenvatting 

Vaststellen van de jaarrekening 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

35. CBS/2019/1205 | Goedkeuring rekening en jaarverslag 2018 interlokale vereniging 

gewestelijke sportwerking. Aanstellen van een vereffenaar  

Samenvatting 

Goedkeuring van de rekening en het jaarverslag van de werking 2018 van Interlokale Vereniging 

Gewestelijke Sportwerking en doorverwijzing naar de gemeenteraad juni 2019. 

Aanstelling van een vereffenaar door het beheerscomité van de interlokale Vereniging 

Gewestelijke Sportwerking  

Besluit: Goedgekeurd en naar de gemeenteraad van 26 juni 2019 verwezen. 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

36. CBS/2019/1263 | Verlenen van € 400 noodhulp n.a.v. cyclonen Kenneth en Idai in 

Mozambique, Zimbabwe en Malawi.  

Samenvatting 

Goedkeuring tot uitbetalen van € 400 noodhulp aan ngo Oxfam-Solidariteit als steun n.a.v. de 

gevolgen van de cycloon Kenneth in Mozambique (25 april) én cycloon Idai in Mozambique, 

Zimbabwe en Malawi (14 en 15 maart). Dit werd besproken op de Wereldraad van 21 mei 2019. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1264 | Uitbetaling €12000 sensibilisatiesubsidies 

ontwikkelingssamenwerking aan NZ-organisaties in Menen  

Samenvatting 

Vraag tot uitbetaling van € 12.000 om de werking van organisaties die in Menen van een stedelijke 

toelage wensen te genieten voor hun inspanningen op vlak van Noord-Zuidsensibilisatie, te 

ondersteunen. Zie brief in bijlage met een voorgestelde verdeling op basis van het reglement. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

38. CBS/2019/1259 | Ledenbijdrage Mayors for Peace  

Samenvatting 

Er wordt gevraagd of de stad Menen zich wil aansluiten bij Mayors for Peace 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/1261 | Golden Classic van 20 tot 22 september 2019 - logistieke en 

financiële steun  

Samenvatting 

Golden Classic vraagt logistieke en financiële steun. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1265 | Boegie Woegie gaat hard op 21 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Boegie Woegie gaat hard op 21 juni 2019 

in De Nieuwe Griek (Barakken) te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/1268 | Open Panden op 15 en 16 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Open Panden (ateliers van kunstenaars 

met optreden) op 15 en 16 juni 2019 in De Panden en De Nieuwe Griek gelegen in de Barakken 

te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/1272 | Fiets -en wandeltocht Cyclo Club Halluin op 29 september 2019 - 

tijdelijke bewegwijzering  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 

de fiets -en wandeltocht van Cyclo Club Halluin op zondag 29 september 2019 op het 

grondgebied van Lauwe en Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 



43. CBS/2019/1276 | Geboortehaag op 16 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een bezoek aan de geboortehaag (tussen 

brug A19 en Krommebeekstraat) op 16 juni 2019.   

Kinderen en ouders kunnen ter plaatse een bloempotje maken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1277 | Leie Lekker Zoetetocht op 14 juli 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Leie Lekker Zoetetocht op 14 juli 

2019 met start en aankomst aan GBS Barthel te Rekkem en 2 halteplaatsen aan Biezeveld te 

Lauwe en Brouwerspark te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1278 | Schipperskubb op 16 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Schipperskubb (kubbtornooi met 

randanimatie) op 16 augustus 2019 op het plein tussen de drie voetbalvelden aan de Villa (Grote 

Molenstraat) te Lauwe.  

Organisatie van FC 't Schipke. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2019/1283 | Grensrock op 28 en 29 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Grensrock op 28 en 29 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/1284 | Breughelkermis op 16 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Breughelkermis op 16 juni 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/1286 | Breughelloop op 15 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Breughelloop op 15 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2019/1287 | Testsessie ter voorbereiding van de autorally 'Omloop van 

Vlaanderen' op 13 juni 2019.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een testsessie ter voorbereiding van de 

autorally 'Omloop van Vlaanderen' op 13 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

ONDERNEMEN 

OPENBARE WERKEN 

50. CBS/2019/1246 | Drankvergunning Sweet Lona  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Mondailleu Isabelle voor de inrichting Sweet Lona gelegen te Lauweplaats 

5, 8930 Lauwe verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/1247 | Drankvergunning Belfort  

Samenvatting 

De drankvergunning aan Van Den Berghe Jan voor de inrichting Belfort gelegen te Grote Markt 

42, 8930 Menen verlenen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

52. CBS/2019/1243 | Aanpassing openingsuren juli / augustus  

Samenvatting 

Er wordt gevraagd om van 21 juli t.e.m. 15 augustus volgende verlofregeling goed te keuren voor 

toerisme: 

- maandag: 8u30 tot 12u 

- dinsdag: 8u30 tot 14u 

- woensdag: 8u30 tot 14u 

- donderdag: 8u30 tot 14u 

- vrijdag: 8u30 tot 16u 

- zaterdag: 10u tot 16u 

- zondag: 10u tot 16u 

Dit werd namelijk niet opgenomen in de notulen van 27 maart 2019 

Besluit: Goedgekeurd. Voor maandag t.e.m. donderdag de beperkte openingsuren van het stadhuis 

volgen (van 8u30 tot 12u).  

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

53. CBS/2019/1254 | Goedkeuren vacantverklaring twee functies van diensthoofd afdeling 

Omgeving en infrastructuur  

 

Besluit: Verdaagd 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester – voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


