
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 19 juni 2019 om 09:30 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 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/1427 | 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 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

2. CBS/2019/1398 | OCMW en stad Menen - Werkvrouw(-man) / huishoudhulp E1-E3 

(m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + samenstelling wervingsreserve 3 jaar.  

Samenvatting 

OCMW en stad Menen - Werkvrouw(-man) / huishoudhulp E1-E3 (m/v) - Kennisgeving proces-

verbaal + samenstelling wervingsreserve 3 jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

3. CBS/2019/1415 | Poetsdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een 

poetsvrouw (38/38)  

Samenvatting 

Poetsdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van een werkvrouw (38/38). 

Besluit: Goedgekeurd  

 

4. CBS/2019/1423 | Afdeling Vrijetijdszaken - dienst Evenementen -  aanstelling 

administratief medewerkster - vervanging wegens ziekte  

Samenvatting 



Afdeling Vrijetijdszaken - dienst Evenementen -  aanstelling administratief medewerkster - 

vervanging wegens ziekte 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

5. CBS/2019/1371 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur - Verslag Raad van Bestuur 

24.05.2019.  

Samenvatting 

Leiedal 

- Agenda Raad van Bestuur 

- Verslag Raad van Bestuur 24.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/1389 | MIROM - verslag Raad van Bestuur dd. 09.05.2019  

Samenvatting 

MIROM - verslag Raad van Bestuur dd. 09.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/1397 | WVI _ Verslag Raad van Bestuur dd. 22.05.2019  

Samenvatting 

WVI _ Verslag Raad van Bestuur dd. 22.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

8. CBS/2019/1388 | Tussentijdse rapportage Jeugdopbouwwerk Uit De Marge (mei)  

Samenvatting 

Vanuit het convenant met Uit De Marge en de samenwerking tussen de jeugdopbouwwerker te 

Menen, en de stad Menen is afgesproken dat de jeugdopbouwwerker na een bepaalde periode 

rapporteert over zijn werking. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

9. CBS/2019/1385 | 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 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

10. CBS/2019/1394 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/1395 | Ingezonden evenementenformulieren van 6 juni 2019 tot 12 juni 

2019.  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

12. CBS/2019/1379 | BVBA Route 66 - Tabakswinkel Route 66/2 - Rijselstraat 288 - 

Menen. Melding wijziging vergunning.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/1117 | Verslag van de vorige zitting dd. 12 juni 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 12 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing 

 

14. CBS/2019/1372 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 26 juni 2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad van 26 juni 2019 dienen verdeeld te worden per schepen. 

De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd en aan de voorzitter van de gemeenteraad overgemaakt. 

 

 

 



VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

15. CBS/2019/1392 | Goedkeuring financieel dossier Strategisch Veiligheids- en 

Preventieplan 2018 - 2019 MENEN 18  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1393 | Goedkeuring financieel dossier GW ACTIVA 2018 - 2019 MENEN 

18  

Samenvatting 

Goedkeuring financieel dossier Gemeenschapswachten ACTIVA 2018 - 2019 MENEN 18 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

17. CBS/2019/1387 | Verslag lokaal woonoverleg 7 juni 2019  

Samenvatting 

Verslag lokaal woonoverleg 7 juni 2019 - bekrachtigen advies lokaal woonoverleg 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

18. CBS/2019/1386 | 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 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

19. CBS/2019/1373 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Er worden dikwandige palen aangekocht voor het plaatsen van de digitale snelheidsborden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

GROENDIENST 

20. CBS/2019/1383 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  



Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

21. CBS/2019/1350 | Vraag wijziging gevelafwerking Oude Leielaan 85-86 - project 

Omniflat  

Samenvatting 

Vraag vervangen gevel afgeleverde vergunning van project Oude Leielaan 85-86. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

22. CBS/2019/1302 | Vraag tot principiële goedkeuring inplanting pakjesautomaat aan 

Menen-Grensland  

Samenvatting 

Vanuit het Grenslandplatform wordt de vraag gesteld aan de stad Menen tot principiële 

goedkeuring voor de plaatsing van een pakjesautomaat ter hoogte van de zone op het kruispunt 

Industrielaan-Lageweg. Het voorgestelde perceel is openbaar domein maar op dit moment braak 

liggend. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

23. CBS/2019/1382 | Aanvragen tot het uitbreiden van een consumptieterras  

Samenvatting 

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

goed op naam van Cremerie Pascal voor de extra oppervlakte van 18 (6,00 m x 3m) m² wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

24. CBS/2019/1119 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/1374 | Verdeling van een perceel grond (sportterrein) gelegen in de 

Hospitaalstraat te Lauwe, kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie C, deel van 

perceel 272 c  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond (sportterrein), kadastraal gekend onder de 3de 

afdeling, sectie C, deel van perceel 272 c, gekend als lot 1 van het bijgevoegd opmetingsplan met 

een oppervlakte van 126 m²). 



Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1377 | Verdeling van een woning op en met grond en tuin gelegen in de 

Moeskroenstraat 584 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, 

deel van perceel 181 m 10 - Dossier 989  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning op en met grond en tuin, kadastraal gekend onder de 

1ste afdeling, sectie D, deel van perceel 181 m 10 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OPENBARE WERKEN 

27. CBS/2019/1351 | Principiële beslissing omtrent ligging van de trage verbinding tussen 

Noordkaai en Waalvest in het kader van Leiewerken  

 

Besluit: Verdaagd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

28. CBS/2019/1405 | Project Leiewerken - Patrimonium- Minnelijke onderhandelingen 

tot grondverwerving voor realisatie Barakkenpark en voetgangers-en fietsersbrug 

(Grondwetstraat en Leiemeersen)  

Samenvatting 

Aan het schepencollege wordt verslag uitgebracht inzake de de onderhandelingen met de 

eigenaars tot verwerving van de gronden nodig voor realisatie van het Barakkenpark en de aanleg 

van de fietsers-en voetgangersbrug.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

29. CBS/2019/1120 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 19 juni 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 19 juni 2019 voor een totaalbedrag 

van 28.500  euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

30. CBS/2019/1406 | Patrimoniumbeheer. Brandweerkazerne Menen. Evaluatie 

gebruiksovereenkomst tussen stad Menen en HVZ Fluvia en bespreking diverse 

opties.  

Samenvatting  



De huidige gebruiksovereenkomst tussen de stad Menen en HVZ Fluvia voor de 

brandweerkazerne gelegen Krommebeekstraat te 8930 Menen, wordt geëvalueerd in functie van 

het patrimoniumbeheer van de stad Menen en dat van de hulpverleningszone HVZ Fluvia.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

31. CBS/2019/1365 | Personeelsfeest 2020 - Goedkeuring Catering, Klank- & lichtfirma  

Samenvatting 

De werkgroep personeelsfeest vraagt goedkeuring van voorstel werkgroep over traiteur en klank-

& lichtfirma, alsook over eventueel optreden medewerkers 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1400 | Zomerweekend Chiro Oskaarke Lauwe van 28 juni tot 30 juni 2019 

in Hoeve Delaere.  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het zomerweekend van Chiro Oskaarke 

Lauwe van 28 tot 30 juni 2019 in Hoeve Delaere. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1401 | Zomerbar Jeugdraad De Klinke - juli en augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een zomerbar van Jeugdraad De Klinke 

tijdens de maanden juli en augustus op het grasplein aan de Donkerstraat/Kortrijkstraat te 

Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1402 | Zeepkisterace op 29 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een zeepkistenrace op 29 juni 2019. 

Besluit: Goedgekeurd  

 

35. CBS/2019/1403 | 50 jaar Select Lauwe op 30 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 50 jaar select Lauwe op 30 juni 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1404 | Koekuit-in feest op 29 en 30 juni 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het Koekuit-in feest op 29 en 30 juni 

2019.  

Besluit: Goedgekeurd 



 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

37. CBS/2019/974 | Slechte staat van groot, overdekt podium/tribune: voorstel van 

aanpak  

Samenvatting 

Gezien de slechte staat van het groot, overdekt podium, dient het College van Burgemeester en 

Schepenen te beslissen om het podium uit dienst te halen, ofwel om het podium te herstellen, 

ofwel om over te gaan tot de aankoop van een nieuw, overdekt podium.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

38. CBS/2019/1391 | Gebruik muur voor graffiti i.h.k.v. bredere project Menen Muurt, 

tijdens Salto  

Samenvatting 

In het kader van het project Menen Muurt vragen wij de goedkeuring voor het gebruik van de 

muur tussen de Oude-Leielaan en Kapucijnenweg (muur depot technische dienst) tijdens 

stadsfestival Salto op 7 juli.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

39. CBS/2019/1376 | Ondersteuning project Glass  

Samenvatting 

In het historisch kader van de 19de eeuwse Kazematten stellen 9 internationale glaskunstenaars 

hun werk tentoon. 

Verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd, van glasblazen tot koud glas. 

Organisatoren vragen een kleine financiële ondersteuning voor ontvangst buitenlandse 

deelnemers.  Maaltijd in Casa Mundo. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

40. CBS/2019/1378 | onderwijs: huldiging school laureaten 2018-2019  

Samenvatting 

onderwijs: huldiging school laureaten 2018-2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

41. CBS/2019/1384 | Afdeling Vrijetijdszaken - Bibliotheek - her aanstelling voltijds 

bibliotheekassistente C1-C3  

Samenvatting 



Afdeling Vrijetijdszaken - Bibliotheek - her aanstelling voltijds (38/38) bibliotheekassistente C1-C3 

Besluit: Goedgekeurd 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

42. CBS/2019/1375 | AMIF oproep derdelanders  

Samenvatting 

De aanvraag om deel te nemen aan het Europees AMIF project "derdelanders" waar de stad 

Menenen één van de partners was, werd afgekeurd. Dit dossier werd opgemaakt door het VVSG. 

Binnen het dossier was stad Menen partner om een project uit te rollen "toeleiders in diversiteit" 

in samenwerking met W13. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

43. CBS/2019/1380 | ambtshalve schrapping  

Samenvatting 

Ambtshalve schrapping 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1381 | Verwijderen naamplaatjes, graven en nissen op de begraafplaatsen 

Menen2, Lauwe en Rekkem  

Samenvatting 

Verwijderen naamplaatjes, graven en nissen op de begraafplaatsen Menen2, Lauwe en Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


