
 

ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 

 

zitting van woensdag 5 juni 2019 om 19:00 u. 

 

 

AANWEZIG 

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad 

Eddy Lust, Burgemeester 

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

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 

Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, 

Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 

Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Lisa Maxy, Raadslid 

De Voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19u03.  

Raadslid Roose bezorgt ieder van de gemeenteraadsleden een potje advocaat (zie job van de moeder) 

naar aanleiding van de geboorte van zijn zoon Lucien. 

  

Na afhandeling van de mondelinge vragen op het einde van het openbaar gedeelte van de 

gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 21u20. De schorsing wordt opgeheven om het 

besloten gedeelte van de gemeenteraadszitting te openen om 21u24. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 21u41. 

OPENBAAR 

1. GR/2019/041 | Kennisname besluit burgemeester houdende maatregelen inzake 

openbare veiligheid.  

Bevoegdheid orgaan 

 Art. 2 en art. 40 en 41 Decreet Lokaal Bestuur 

Art. 133 bis Nieuwe Gemeentewet. 

Juridische grond 

Artikel 133 bis Nieuwe Gemeentewet. 

Art. 63 Decreet Lokaal Bestuur houdende bevoegdheid burgemeester inzake maatregelen van 

algemene bestuurlijke politie. 

Feiten, context en argumentatie 

Bij hoogdringendheid werd op 26.04.2019 door de burgemeester het bevel tot sloping opgelegd 

van diverse panden gelegen in de Rijselstraat te Menen, als maatregel van bestuurlijke politie (art. 

135 NGW), om redenen van openbare veiligheid (bij hoogdringendheid).  

De maatregel werd genomen naar aanleiding van het administratief verslag van de politiediensten, 

waarbij voorgesteld werd om bij hoogdringendheid maatregelen te treffen, wegens ernstig gevaar 

voor de openbare veiligheid bij betrokken panden.  



De eigenaar werd voorafgaandelijk gehoord en is bereid om constructief mee te werken en het 

bevel uit te voeren.  

Het bevel betreft : 

- het slopen van de panden Rijselstraat 16-16+-18-20 - uiterlijk tegen 25 mei 2019 - mits indienen 

van  vergunningsaanvraag tot regularisatie (voor 30.06.2019) (op straffe van ambtshalve 

uitvoering)  

- het tijdelijk inrichten als publiek toegankelijke ruimte- uiterlijk tegen 25 augustus 2019 - mits 

indienen van vergunningsaanvraag tot regularisatie (voor 30.06.2019)(op straffe van ambtshalve 

uitvoering)  

- het indienen van een vergunningsaanvraag tot definitieve projectontwikkeling op de site, binnen 

de 2 jaar na sloping, alsook het aanvangen van de werken binnen de 6 maand na verkrijgen van de 

omgevingsvergunning  (onder verbeurte van een dwangsom) 

Het College van burgemeester en schepenen werd hieromtrent ingelicht in zitting van 8 mei 2019; 

Conform art 133 bis NGW is het aangewezen dit ook formeel door de burgemeester ter kennis 

te brengen aan het  gemeenteraad, via mededeling, in het kader van het recht op informatie van 

de GR.  

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 8 mei  

Tussenkomsten 

Raadslid Scherpereel herinnert zich de datum van het besluit van de burgemeester tot sloping 

bij hoogdringendheid, zijnde 26 april 2019, en deze panden dienden 1 maand later gesloopt te zijn. 

Zij stelt vast dat 1 maand later, zijnde 4 juni 2019 er nog niets gebeurd is. De Burgemeester 

stelt dat als de stad het  heft in eigen handen zou nemen er dan procedures zullen zijn die veel 

langer duren dan met wat we bezig zijn. Hij heeft een zeer constructief gesprek gehad met de 

eigenaar en het is ook geweten dat aannemers niet direct klaarstaan. De aannemer start op 17 

juni 2019 en dit is maar enkele weken over tijd. De sloping blijft zelf in handen van de eigenaar en 

naar aanleiding van een constructief gesprek heeft hij geen enkele reden om hieraan te twijfelen. 

Hij heeft ook het contract met de aannemer kunnen zien. Raadslid Scherpereel wijst erop dat 

er gemakkelijk iets zou kunnen mislopen met de trap van de buur die in de panden vervat zit. De 

Burgemeester wijst op de verantwoordelijkheid die bij de architect en de aannemer ligt. 

Raadslid Scherpereel is hierover ongerust. De Burgemeester heeft hierover nog niets 

vernomen en er is overleg met de architect en de buren. Raadslid Scherpereel vervolgt haar 

vraag of het plein dan tegen 25 augustus 2019 klaar zal zijn. De Burgemeester stelt dat er 

misschien een versnelling hoger geschakeld zal moeten worden en hij heeft er alle vertrouwen in. 

De Voorzitter stelt voor om in het vervolg alle vraagstelling van raadsleden te bundelen. 

Raadslid Mingels verwijst naar de vorige zitting waar hij reeds zijn opmerking gegeven heeft. Nu 

komt het dossier specifiek aan bod met zijn specifieke opmerking als gevolg. Dit dossier is een 

zeer goede zaak waar de burgemeester zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. Deze toestand 

met deze panden sleepte al langer aan en het was wachten op het juiste moment om de nodige 

maatregelen te treffen want de spelletjes werden al langer gespeeld. Hij stelt ook vast dat 1 maand 

kort is om aan de slag te gaan voor een eigenaar en ook in het AGB gaat het niet zo vlot want er 

gaan dikwijls een paar maanden over. Hij is blij met de tijdelijke invulling met aandacht voor groen. 

Hij hoopt dat dit nagevolgd wordt en hij zal aandachtig verder opvolgen. Dit is een verbetering 

voor de stad. De stad moet af van de panden die de stad een slechte aanblik geven. De 

Burgemeester is blij dat dit positief vertaald wordt. Dit was een kanker en de toestand was zo 

precair geworden en hij heeft dan dit bevel gegeven. Hij maakt zich niet zenuwachtig over enkele 

weken of maanden, maar wat zijn enkele weken in een dossier dat al zolang aansleept. Dit kan 

enkel ten goede komen aan onze stadskern. Wat betreft de heraanleg van het pleintje is het zo 

dat er in de stad veel plaatsen zijn die zo verloederd zijn wanneer ze worden afgebroken. In het 

bevel werd ook de tijdelijke invulling meegegeven en dit komt ten goede aan Menen met een 

beetje groen, speeltoestellen met een zandbak en een paadje naar de Kerkstraat. Tegen 2021 

moet er dan een omgevingsvergunning worden ingediend.             

Besluit 



Enig artikel: De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 26.04.2019 

houdende bevel tot slopen van diverse leegstaande/verwaarloosde panden gelegen in de 

Rijselstraat te Menen, om redenen van openbare veiligheid (bij hoogdringendheid).  

 

2. GR/2019/045 | Dossier 01.01.2020 - 31.12.2025 intergemeentelijke samenwerking 

'kwalitatief wonen in de grensstreek' Mesen, Wervik en Menen.  

Juridische grond 

Gelet op het collegebesluiten van de stad Menen dd. 30.06.2008 waarin akkoord wordt gegaan tot 

intergemeentelijke samenwerking 

Het dossier werd besproken op de stuurgroep bijeen op 08.05.2019, de lokale woonoverleggen in 

Menen, Wervik en Mesen en de gemeenteraadscommissie wonen en zorg in Menen op 

21.05.2019.  

Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de 

subsidieaanvraag door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met 

de inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid van 16 november 

2018 (in bijlage) en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het naleven en uitvoeren van de 

bepalingen ervan. 

Feiten, context en argumentatie 

In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande bepalingen: 

 In elk van de deelnemende gemeenten van het project wordt minstens tweemaal per jaar 

een lokaal woonoverleg georganiseerd. 

 Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende 

gemeenten, van elk van de volgende Vlaamse beleidsprioriteiten: 

1° De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden; 

2° De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 

3° De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 

  

Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de Vlaamse beleidsprioriteiten bijzondere 

aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden; en aan transversale 

en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen. 

 Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten, vermeld 

in het BVR van 16 november 2018, voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. 

De verplichte activiteiten worden in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied 

uitgevoerd. 

 Een stuurgroep begeleidt en ondersteunt het project. In de stuurgroep is elke 

deelnemende gemeente vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het 

college van burgemeester en schepenen. De stuurgroep komt minstens twee keer per 

werkingsjaar samen. 

Het huidig subsidiedossier van de intergemeentelijke samenwerking 'kwalitatief wonen in de 

grensstreek' loopt ten einde op 31.12.2019.  

Gedurende de afgelopen jaren was duidelijk dat intergemeentelijk samenwerken zijn vruchten 

afwerpt en zorgt voor de nodige impulsen, wat het lokale woonbeleid ten goede komt. 

In bijlage het nieuw subsidiedossier dat een overzicht bevat met de doelstellingen en bijhorende 

acties. Het subsidiekader voor de periode 2020-2025 werd opgenomen in het Besluit van de 

Vlaamse Regering over het Lokaal Woonbeleid.  

In bijlage de simulatie van de financiële raming.  

Het dossier dient ten laatste op 30.06.2019 bezorgd te worden aan de administratie van Wonen 

Vlaanderen, goedgekeurd door de respectievelijke gemeenteraden. Voor Mesen is dit op 

27.05.2019, Wervik 04.06.2019 en Menen 05.06.2019. 



Amendementen 

De basissubsidie bedraagt € 72.000,00 per werkingsjaar.  

Deze basissubsidie wordt verhoogd met 5% van de basissubsidie per aanvullende activiteit (€ 

3600) en 3% per eigen activiteit (€ 2160).  

8 aanvullende activiteiten = 8 x € 3600 = € 28800 

2 eigen activiteiten = 2 x € 2160 = € 4320 

totaal = € 105120  

Stemming 

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 

Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 

Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 

Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche, 

Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het subsidiedossier van de intergemeentelijke samenwerking 

'kwalitatief wonen in de grensstreek' goed. 

 

3. GR/2019/047 | Gebouw oude Tabaksfabriek Menen. Inrichting zaalruimte. Vaststellen 

wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2018 artikel 41 2°lid 10° a). 

Juridische grond 

 Overheidsopdrachtenwet  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 

Reeds enkele jaren geleden werd de oude Tabaksfabriek "Dheygere" gelegen Ieperstraat tussen 

Markt en gebouw van de St. Franciscuskerk omgebouwd tot woonsite en dit in samenwerking met 

een private partner. Een deel van de ruimtes gelegen langs de straatkant bleef daarbij eigendom 

van de stad doch werd behoudens de aanbreng van basisnutsvoorzieningen voorlopig niet 

ingericht. Het College opteert deze ruimte inrichten tot zaalruimte met polyvalent karakter. Als 

dusdanig zou de zaal ter beschikking worden gesteld voor groeperingen en initiatieven binnen het 

ruime sociaal-cultureel veld. Een stedenbouwkundig gunstig besluit m.b.t. de aanpassing van de 

bestemming van deze ruimte werd bekomen. Ook met de aansluitende woonsite werd inzake de 

inrichting consensus omtrent bereikt. 

Bijgaand wordt bestek voorgelegd met plannen, administratieve, contractuele en technische 

bepalingen. 

De opdracht wordt verdeeld over 3 percelen bij volgende raming exclusief BTW 21% : 

perceel 1 : binnenafwerking : € 131.773,62   - perceel 2 : sanitair hvac : € 34.000  -  perceel 3 : 

22.000  - totaal geraamde prijs : € 187.773,62 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure met prijs als enig criterium weerhouden. Daarbij 

kunnen kandidaten inschrijven voor 1 hetzij 2 hetzij alle percelen bij gebruik van toepasselijke 



meetstaten. De mogelijkheid staat open de percelen afzonderlijk te gunnen hetzij een totale prijs 

voor alle percelen te gunnen indien bij die formule goedkoper wordt gewerkt dan bij de som van 

de laagste biedingen per perceel. 

Gezien het bedrag van de opdracht de € 30.000 ex BTW overstijgt dient de Gemeenteraad de 

wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen. 

Budget wordt voorzien in GB MJP AR 2210007 BI 005000. 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandamme is blij dat er veel geld naar het socio-culturele gaat. Het verenigingsleven 

moet ondersteund worden. Hij vraagt waarvoor de Tabaksfabriek specifiek gebruikt zal kunnen 

worden. Zal het openstaan voor 1 vereniging of voor alle verenigingen en hoe zal het dan 

verhuurd worden en tegen welke gebruikskost. Recent is er de Sint-Franciscuskerk en de 

Tabaksfabriek erbij gekomen en ook de verenigingen van Lauwe zijn vragende partij voor vaste 

lokalen, bijvoorbeeld de schildersclub om schilderijen op te bergen. Welke antwoorden zullen 

hierop gegeven worden? Schepen Vandenbulcke wil niet vooruitlopen op andere locaties en 

voor de Sint-Franciscuskerk moet de haalbaarheidsstudie nog gefinaliseerd worden. De 

Tabaksfabriek zal er in de eerste plaats zijn voor de eigen diensten als er eens een grote 

vergadering plaatsvindt, want in het stadhuis kunnen niet alle vergaderingen plaatsvinden. Ook de 

toonmomenten van de SAMW kunnen er plaatsvinden alsook bepaalde recepties van de stad. Er 

zal een sobere afwerking zijn met boven 2 lokalen en beneden 1 lokaal. De Tabaksfabriek zal een 

polyvalent gebruik kennen en geen gebruik voor 1 specifieke vereniging. Raadslid Vandamme 

vindt dat deze uitleg in strijd is met de uitleg dat deze ruimte ingericht zal worden  tot zaalruimte 

met polyvalent karakter ten behoeve van initiatieven en groeperingen binnen het brede sociaal-

cultureel veld. Hij gaat ervan uit dat dit door culturele verenigingen gebruikt kan 

worden. Schepen Vandenbulcke meldt dat er geen permanent gebruik mogelijk zal zijn door 

culturele verenigingen en als daar een vereniging een activiteit wenst te organiseren dan zal die 

aanvraag onderzocht worden. De kerk ligt ook vlakbij en daar zal ook ruimte zijn voor cultuur. 

Nu wordt de Tabaksfabriek voorzien als een gebouw met een polyvalent karakter. Raadslid 

Vandamme vindt het goed dat alle gebouwen maximaal benut worden, maar hij vraagt ook of er 

overleg geweest is met de bewoners van de Tabaksfabriek en de omgeving. Schepen 

Vandenbulcke verwijst naar de vergadering die ieder jaar met de bewoners wordt gehouden. 

Het is ook duidelijk dat er in de Tabaksfabriek geen optredens zullen gehouden worden en dat er 

rekening zal moeten gehouden worden met de rust van de bewoners.     

           

Stemming 

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 

Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 

Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 

Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche, 

Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Artikel 1: 

Het bestek houdende administratieve, contractuele en technische bepalingen met inbegrip van de 

plannen wordt goedgekeurd bij wege van de vaststelling van de gunningsvoorwaarden. 

Artikel 2: De opdracht wordt geraamd op een bedrag van € 187.773,62 exclusief BTW en 

verdeeld over de volgende percelen : 

perceel 1 : binnenafwerking : € 131.773,62   - perceel 2 : sanitair hvac : € 34.000,00  -  perceel 3 : 

22.000 

Artikel  3: Als gunningswijze wordt de openbare procedure met prijs als enig criterium 

vastgesteld. 

Artikel  4: De opdracht wordt gepubliceerd online bij Belgische bekendmaking. 



 

4. GR/2019/048 | Sportzaal Vauban. Aanpassingswerk VIP-ruimte. Vaststelling wijze van 

gunnen en gunningsvoorwaarden.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2018 artikel 41 2°lid 10° a). 

Juridische grond 

 Overheidsopdrachtenwet  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 

In dj 2018 werd een ontwerper aangesteld met als opdracht ontwerp van werken voor de 

verbouwing van sporthal Vauban gelegen Waalvest. De opmaak van een concreet 

verbouwingsprogramma is gaande. Daarbij worden ook CC de Steiger als gebouwbeheerder en 

de vereniging Volley Club Menen vzw als gebruiker betrokken. De te maken keuzes zijn niet 

eenvoudig maar werden duidelijker naar aanleiding van bestuurlijke en inhoudelijke wijzigingen 

binnen de werking en de sportieve ambities van het Volley Club Menen vzw. De definitieve 

vastlegging van het verbouwingsprogramma is nog niet aan de orde. Anderzijds werd wel gevraagd 

door het Volley Team een aanpassing van de bestaande VIP-ruimte reeds te willen uitwerken 

m.h.o. op het komende seizoen dat aanvangt in oktober 2019. 

De betrokken VIP-ruimte werd destijds aangelegd en ingericht met inspraak van het volleybalteam 

als gebruikende vereniging. Bij bepaalde beperkingen die worden ervaren in acht genomen dat de 

volleybalwedstrijden de jongste jaren een ruimer publiek met inbegrip van tal van sponsors 

aantrekken, anderzijds wetend dat de in overweging zijnde verbouwing nog geen feit is, ziet deze 

werking reeds een vooruitgang in de uitbreiding van de VIP-ruimte. Het voorstel werd dan ook 

aan het College gedaan om een aanpassingswerk aan deze VIP-ruimte te willen uitvoeren. Met de 

betrokken architect werd onderzocht welke mogelijkheden zich stelden. Stedenbouwkundige 

check geeft groen licht dit te kunnen ondernemen vermits de stabiliteit geen impact zou 

ondergaan. In essentie komt de aanpassing neer op een herinrichting van deze VIP-ruimte bij het 

verplaatsen van een deel van de scheidingsmuur tussen deze vip-ruimte en de ruimtes 1e 

verdieping CC de Steiger waarbij de seats worden herverdeeld en waarbij de club ook een eigen 

barvoorziening ten behoeve van dit segment binnen het publiek kan benutten. 

Reeds werden bepaalde voorbereidende werken in hoofdzaak afbraak bestaande indeling in eigen 

regie van stadswege ondernomen. De vereniging Volley Menen vzw is bereid binnen deze 

samenwerking en m.b.t. de directe relatie van dit infrastructuuronderdeel met de eigen werking, 

een bijdrage te presteren, naar analogie van de binnen de sinds jaar en dag bekende logica van 

samenwerking tussen de stad en verenigingen die gebruik maken van stedelijke infrastructuren op 

permanente basis. Het College ziet daartegen geen bezwaar. De voltooiing van dit 

aanpassingswerk wordt verwacht tegen de aanvang van het komende seizoen. 

Bijgaand wordt een bestekdossier binnenafwerking met plan voorgelegd waarbij enkele ingrepen 

door de stad als eigenaar van het gebouw t.b.v. deze VIP-ruimte kunnen gebeuren en dit na 

gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De kostprijs voor de stad bij deze ingreep wordt geraamd op € 49.939,45 ex BTW 21%. 

Aan de Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden te willen 

vaststellen. 

Budget wordt voorzien in GB MJP¨AR 2210007 BI 07400. 

Tussenkomsten 



Schepen Vandenbulcke verduidelijkt dat de werken gebeuren in overleg met de volleybal en 

de volleybal zal ook een deel van de kosten betalen. Nu al kan de VIP uitgebreid worden en kan 

het zicht op de zaal verbeterd worden. Dit dossier gebeurt in overleg met de architect. Verder zal 

de schepen zich maar kunnen uitspreken als het dossier van de volley volledig is met een 

voorafname op het bedrag van 1,2 miljoen euro dat voorzien is in het budget.  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1:  Het bestekdossier aanpassing VIP-ruimte sportzaal Vauban houdende administratieve, 

contractuele en technische bepalingen met bijhorende plan wordt goedgekeurd bij de vaststelling 

van de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. 

Artikel 2 : De opdracht wordt geraamd op € 49.939,45 exclusief BTW 21%. 

Artikel 3 : De opdracht mag worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

vooraf. 

 

5. GR/2019/049 | Inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de Assets van de 

distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale Gaselwest. Goedkeuring.  

Bevoegdheid orgaan 

Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur 

Juridische grond 

 Nieuwe code van infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd 

gemeenteraadsbeslissing dd. 29 mei 2017 - agendapunt 17A) 

 Algemene Politieverordening zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 11 juni 2012 

en latere wijzigingen, specifiek inzake nutswerken/openbare werken. 

 GR 26/11/2004 DOP 9 : Verkoop van de openbare verlichtingsnetten 

ondergrondse  infrastructuren.  

Feiten, context en argumentatie 

Situering:  

De stad Menen is voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas aangesloten bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest.  

De deelnemers van Gaselwest hebben in 2004 naar aanleiding van de overname door de 

distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten ondergrondse infrastructuur via 

een gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond openbare verlichting herbevestigd en 

beslist (GR 26/11/2004 DOP 9).  

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van openbare verlichting, milieu, 

energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. 

Daarnaast hebben de lokale besturen (ook Menen) zich geëngageerd tot doelstellingen op het vlak 

van energie-efficiëntie en CO²-besparing. 

Als werkmaatschappij voor netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius een actieve 

ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting 

en Smart City-infrastructuur (netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).  

De raad van bestuur van GASELWEST heeft in zitting van 08 mei 2019 het reglement ‘Fluvius 

Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ 

goedgekeurd. 

Er wordt voorgesteld om de per 1 juli 2019 bestaande verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen openbare verlichting in te brengen bij de 

distributienetbeheerder.  

Scope: 



Doel is om het volledige verlichtingspark om te bouwen naar LED tegen 2030. Dit betekent een 

minder energieverbruik en bijgevolg minder CO2 uitstoot.  

Het betreft in het bijzonder bovengrondse infrastructuren met name verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op 

terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name: 

• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 

en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer 

van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. 

• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als 

‘optical guidance’. 

• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 

monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 

functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of 

plein. 

• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling, 

zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de gemeente.  

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 

inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 

geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. 

Worden buiten de scope gehouden: 

• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 

(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn algemeenheid 

uitgebaat wordt door de gemeente). 

 • de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), 

tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

• de stand-alonesystemen (geen Distributienetbeheers-netvoeding) en de ruimten van de 

gemeenten in concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een 

derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat 

voor de verlichting).  

Het energieverbruik van de openbare verlichting blijft ten laste van het lokale bestuur. Bij 

schadegevallen zal er net als vandaag getracht worden de schade te verhalen. De specifieke 

investeringskost nodig om de schade te herstellen zal niet meer rechtstreeks maar als een 

investering verrekend worden. De eventuele recuperatie zal dan in min verrekend worden. 

Financieel aspect 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. De 

inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 

armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.  

De hiertegen gestelde vergoeding aan de stad die dient ingebracht te worden bedraagt een deel in 

cash (max 25% van de inbrengwaarde) en een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en 

niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (min. 75 percent van de inbrengwaarde).  

Specifiek voor Menen heeft dit volgend resultaat: 

De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 

december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 349.790 euro in cash (zijnde 25% van de 

inbrengwaarde) en 1.049.371 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te 

brengen bij de opdrachthoudende vereniging GASELWEST.  

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 

gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom 

als activa.  



De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven 

worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. 

De afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden.  

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in 

een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal 

budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed 

wordt op basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen. 

Financieel zal de beslissing onmiddellijk weerslag hebben op de mindering van de 

autofinancieringsmarge. Dit dient in het geheel van het komende meerjarenplan reeds als een 

'voorafname' van de budgettaire ruimte te worden gezien. Invloed in de eerste jaren relatief klein, 

op het einde van het meerjarenplan 2020-2025 niet te minimaliseren, zeker wanneer we rekening 

houden dat de 'werkelijke' kost een flink stuk hoger zal liggen.  

Indien er tegen 2030 naar een 'verplichte' verledding dient gegaan te worden, is de 

investeringskost merkelijk kleiner om dit via Fluvius te laten verlopen.  

Voor de overdracht van het verlichtingspark dient de overeenkomst goedgekeurd te worden 

door de gemeenteraad. In bijlage voorstel tot overeenkomst. 

Aan de hand van de cijfers van Fluvius, werden een aantal gegevens en parameters meegenomen 

om de financiële invloed van de overname en investering op de stadsfinanciën te simuleren. 

Door de Financieel Directeur wordt bevestigd dat dit voor de komende meerjarenplanning 2020-

2025  het volgende resultaat zou opleveren: 

  

                                                                                    

  

De kost voor de komende 6 jaren is vrij gering ten opzichte van de totale investering eind 2025 

van 40% van de totale verledding. De eerste twee jaren levert nog een voordeel op, de volgende 

jaren zal de autofinancieringsmarge wat dalen. 

Aan de Raad wordt gevraagd dit voorstel ter operationalisering te willen goedkeuren. 

 

Tussenkomsten 

Schepen Roose ziet in dit dossier een soort turboversnelling. Mocht de stad dit op eigen tempo 

realiseren met een investering van 100.000 € per jaar, dan zou dit 50 jaar duren. Ondertussen 

wordt er ook werk gemaakt van een minder energieverbruik en een mindere CO2-uitstoot. We 

brengen onze lichtpunten in en de waardering van het bestaande verlichtingsnet maakt dat de stad 

een cashuitkering krijgt van 349.790 € en de rest ten belope van 75% in aandelen openbare 

verlichting en die over 12 jaar worden afgeschreven. Vanuit het regionaal comité zal hij dit dossier 

jaarlijks blijven opvolgen. Financieel heeft dit voor de stad een impact en volgens de financieel 

directeur is dit een zegen en een goede investering. Dit dossier heeft een meerwaarde voor de 

stad en de financiële impact werd opgemaakt.  Raadslid Coppens vindt dat dit dossier moeilijke 

punten omvat. Hij zal tussenkomen op het financiële en een aantal zaken zullen niet zo positief 

uitdraaien op financieel vlak voor de stad zoals ze worden voorgesteld. Het klopt dat dit een 

grote uitdaging is voor de steden en deze discussie woedt al weken in de media. Hoe snel moet er 

in dit dossier worden gegaan en tegen welke kostprijs? Als we alleen rekening houden met het 

milieu en dan moeten als we kort door de bocht gaan, morgen alle lampen vervangen worden. 

Mocht de stad dit dossier voor zijn rekening nemen, dan zal het veel langer duren. Is de methode 

zoals voorgesteld om dit op een kortere periode te doen op financieel vlak, de juiste methode? Er 

moet blijvend gerekend worden en het is juist dat niet alles in het kader van het financieel belang 

bekeken kan worden. Men mag ook gebruik maken van het boerenverstand en als we het aan 

iemand gegeven wordt, dan zal het niet goedkoper zijn. Het is belangrijk en onze bevolking moet 

het weten dat het klimaat goed is, maar dat de financieel achterliggende berekening wat het de 

bevolking zal kosten zit hier niet bij. In de eerste jaren valt het nog mee, maar de volgende jaren is 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

36.795 36.301 -52.134 -41.047 -29.462 -85.588 



dit iets anders en hierop werd allusie gemaakt. Voor de autofinancieringsmarge is dit een moeilijk 

begrip, maar in 2025 zal die met 85.000 € dalen en dat is zeer veel voor Menen en die zal alleen 

maar toenemen en het keerpunt zal er maar zijn als alle investeringen gebeurd zullen zijn. Nu ligt 

het risico van het herstellen van de lichtpunten bij de stad, maar eenmaal LED-verlichting er zal 

zijn, zal dit buiten het regulier onderhoud komen te liggen. Hij vraagt zich ook af wat het in 2030 

of in 2040 zal kosten. Het siert de schepen dat hij dit zal opvolgen binnen het regionaal comité, 

maar om de zes jaar kan er iemand anders op de stoel zitten. Qua lange termijnvisie en dit gaan 

opvolgen, gaat dit zeer moeilijk. Hij vindt het ook spijtig dat dit een voorafname is op hetgeen nog 

moet komen. Het is altijd leuk voor wie iets binnenhaalt, maar voor de autofinancieringsmarge 

moet dit allemaal worden opgeteld. Als het dossier goedgekeurd is, kan het niet meer uitgegeven 

worden. Als er teveel voorafnames gebeuren is dit weinig fair naar de andere mensen uit de 

meerderheid. Op korte termijn is er een zichtbaar resultaat met een lichte financiële opbrengst. 

De vraag die gesteld moet worden of de stad dit dossier zelf zou kunnen doen en waarbij de stad 

daar leningen zou voor aangaan. Eandis vraagt ook meer terug van de gemeenten dan de leningen 

zoals de afschrijvingen en het personeel. Op de lange termijn zal het voor de stad en de mensen 

niet voordelig zijn en er moet voorzichtig mee omgesprongen worden met het geld van de 

burgers. Dit dossier geeft een dubbel gevoel en omdat dit dossier voor de budgetbesprekingen 

komt, zal het hij zich onthouden. Raadslid Mingels wenst kort over het milieu of het 

klimaataspect tussen te komen. Het is goed dat er door de LED minder CO2 verbruikt zal 

worden. Wat betreft het financiële moet er ook rekening gehouden worden met een mindere 

uitgave voor de straatverlichting. De grootste besparing zou kunnen zijn voor heel wat gemeenten 

door het doven van de LED-verlichting. Dit geeft goede resultaten in andere gemeenten op 

budgettair vlak, maar er zijn ook minder diefstallen en ongevallen. Licht betekent niet automatisch 

meer veiligheid. De besparingen zouden op het conto van de burgers moeten komen. Ook 

kunnen er lichtpunten worden weggehaald, die niet op de juiste plaats staan, die niet in de 

publieke ruimte staan. Hij is ervan overtuigd dat ook de financiële resultaten zullen volgen en hij 

wil wel meegaan in dit verhaal. Menen moet durven investeren in de openbare verlichting en als 

stad staan we heel eind achter. We staat ook achter wat betreft de kwaliteit van ons 

verlichtingspark. We zijn duidelijk niet de beste gemeente qua kwaliteit en dit is zonder verwijt 

naar de vorige legislaturen. Dit vergt zware investeringen en dit kan niet altijd in eigen beheer. Hij 

zal dus wel meegaan in dit dossier omdat verledding belangrijk is. Hij besluit door nog een 

opmerking te maken naar de smart cities. Die palen zullen ook nog voor andere doelen 

ingeschakeld kunnen worden en dit is belangrijk voor de modernisering van Vlaanderen. We 

geven de openbare verlichting uit handen, maar niet alles. Menen moet kunnen krijgen wat het 

moet krijgen. Als we dit kunnen realiseren, zullen we een serieuze vinger in de pap hebben. 

Raadslid Coppens zal het wellicht niet graag horen, maar hier verandert er iets kwalitatief voor de 

Menenaar en dit zal een opdracht zijn voor iedereen die ooit op deze stoel komt te zitten om dit 

te gaan bewaken. Ook is er discussie binnen Groen zodat we voldoende in handen blijven houden 

zodat we nog mee zijn. Raadslid Ugille wijst erop dat bij de vernieuwing van de nutsleidingen in 

de Nieuwe Tuinwijk er zich veel palen in een slechte staat bevinden en zeker ook een tweetal 

palen in de Diksmuidestraat en die zijn totaal verkankerd. De voetpaden werden goed hersteld, 

maar hij vraagt dat de palen mee hersteld worden, zeker nummer 2067, dat helemaal verkankerd 

is. Op de paal daarnaast kan het nummer niet afgelezen worden. Schepen Roose antwoordt dat 

momenteel de investeringen van de vierde fase in de Nieuwe Tuinwijk lopende zijn samen met de 

aanpak een aantal palen. Financieel kunnen een aantal simulaties gemaakt worden verder dan het 

meerjarenplan. Als we het zelf doen, zal dit 5,9 miljoen € kosten. We kunnen ook populistisch 

doen en stellen dat we het in 1 keer zullen doen. Zelf doen kan de stad technisch niet aan en met 

het huidige tempo kunnen we dit ook niet doen. Daarom is het goed om het in een sneller tempo 

te doen. We moeten weten dat de huidige natriumlampen niet meer geproduceerd zullen 

worden. De winst die er zal zijn, zal liggen in het minder elektriciteitsverbruik en dit zal een 

evenwicht geven in het meerjarenplan. Na 12 jaar zal de factuur van het elektriciteitsverbruik 

minstens met de helft gedaald zijn. De meerwaarde is dat de steden kunnen meeprofiteren van de 

financiële ruling die hierover gemaakt is. Deze kosten komen in mindering van de 

vennootschapsbelasting. De minkost daardoor wordt doorgerekend in de vermindering van de 

investeringen die de stad moet dragen. Zelf zullen we minder dan 5,9 miljoen € moeten 

investeren. Dit is geen voorafname en dit is een beslissing van het ganse Team 8930. Met dit 

dossier wordt ook een antwoord gegeven op de uitdagingen van de jongeren. Met dit dossier 

wordt er 210.000 kg CO2 minder verbruikt na 12 jaar en dit per jaar. Het komt er op aan om 

voor 1 juli 2019 te beslissen zodat dit in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen kan worden. 



Deze beslissing wordt volledig gedragen door het Team 8930. Er zijn ook dimbare systemen die 

minder energie zullen verbruiken in de nacht. Ook wordt met deze nieuwe systemen dynamisch 

het veiligheidsgevoel verbeterd. Op de palen kan er ook publieke WiFi worden geplaatst en 

beheerd en te gebruiken door de stad. Dit wordt mogelijk een stukje publieke dienstverlening. Hij 

zit met een aantal ideeën en het is van belang om het traject van de uitvoering te starten en dan 

pas kan men ideeën loslaten. Raadslid Coppens gaat ook wel mee in het verhaal van de 

verledding. Het is ook zo dat de elektriciteitsfactuur zal dalen en vooral de zaken die dalen op het 

financieel vlak komen in het daglicht. Maar wat het zal kosten bijvoorbeeld in 2060 of in 2070, dat 

weten we niet. Het is zeker dat er nu financieel wordt gecasht, maar de financiële factuur is nog 

niet gekend in de verre toekomst en die is zeker niet gekend bij de energiebeheerder. Schepen 

Roose heeft de cijfers tot 2034 in de bijlage gegeven en de geen enkele financiële boekhouder zal 

dit kunnen garanderen. Deze simulaties zijn gecontroleerd door de financieel directeur en zijn 

stevig genoeg bevonden om dit dossier te dragen. Raadslid Mingels vindt dat elektriciteit niet 

op zichzelf staat. Tegen 2060 zullen er andere bronnen zijn om elektriciteit op te wekken en 

tegen dan zal het gaan om duurzame energie. Op termijn zal het niet meer gaan om het opwekken 

van elektriciteit en op termijn zou men met een dalende prijs kunnen zitten. Nu is het leuk om 

over CO2 te spreken, maar tegen dan zal de vergelijking met CO2 niet meer opgaan. Hij hoopt 

dat er tegen dan op een andere wijze met elektriciteit omgegaan zal worden. Dit dossier is een 

goede zaak en het hebben van ideeën is goed, maar er mag breder gegaan worden dan het Team 

8930. Hij heeft een voorstel om rond de tafel te komen hierover, want participatie is belangrijk 

voor het Team 8930 en er zijn veel mensen die ideeën kunnen aanbrengen. Schepen Roose stelt 

dat hij deze ideeën met veel plezier in ontvangst zal nemen.                                                         

Stemming 

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe 

Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, 

Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, 

Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout), 9 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, 

Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 

Soens, Sylvianne Scherpereel) 

Besluit 

Enig artikel:  

De Gemeenteraad keurt de overdracht bij inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de 

Assets van de distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale Gaselwest zoals in 

dossier uiteengezet en voorgesteld, goed.  

 

6. GR/2019/038 | Overeenkomst tussen stadsbestuur en KSZ aangaande lijst van de 

inwoners te verkrijgen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.  

Bevoegdheid orgaan 

art. 40 en 41 DLB; 

Juridische grond 

gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 waarbij de algemene gemeentebelasting werd 

vastgesteld; 

aanvraag van 11 februari 2019 aan Dhr. Robben - Administrateur-Generaal van KSZ en mevr. 

Miseur - Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer KSZ voor het bekomen van een nieuwe 

overeenkomst tussen de KSZ en het Stadsbestuur; 

overeenkomst nr. 19/15 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de stad 

Menen voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht 

hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en 5 april 2016; 

brief van de KSZ van 27 februari 2019 waarbij o.a. een kopie van de kennisname door de 

gemeenteraadsleden wordt gevraagd; 



Feiten, context en argumentatie 

Kennisname van de raad van de overeenkomst die het stadsbestuur met de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid heeft afgesloten met het oog op de gegevens van de weduwnaars, weduwe, 

invaliden, gepensioneerden en wezen die van het RIZIV het voorkeurtarief genieten. 

Deze lijst wordt ons overgemaakt om de tariefvermindering, voorzien voor WIGW in de 

algemene gemeentebelasting, te kunnen toepassen. 

De algemene gemeentebelasting werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 

december 2013. 

De belastingvermindering is voorzien in artikel 5. 

Besluit 

Enig artikel: Kennis wordt genomen van de overeenkomst tussen het stadsbestuur en de KSZ 

aangaande lijst van de WIGW's voor de inkohiering van de algemene gemeentebelasting. Alzo 

beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 5 juni 2019. 

 

7. GR/2019/046 | Tijdelijke politieverordening Grensrock 2019. Goedkeuring.  

Bevoegdheid orgaan 

Art. 56 §2 Decreet lokaal bestuur 

Art 135 § 2 1° en 7° van de Nieuwe Gemeentewet houdende algemene bevoegdheid van de 

gemeenten tot zorg voor openbare veiligheid op openbare wegen 

Juridische grond 

Artikelen 286 en 287 en 330 Decreet Lokaal bestuur inzake publicatieplicht en meldingsplicht 

reglementen, en de Omzendbrief KB/ABB 2018/4  van 14 december 2018 in dit verband; 

De Algemene Politieverordening zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 11 juni 2012 en latere 

wijzigingen, in het bijzonder doch niet uitsluitend, art. 12, art. 30-31, art. 298 quinquies en art. 

299; 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de aanvraag van 13 november 2018 voor de organisatie van het festival Grensrock op 28 

en 29 juni 2019 in het Brouwerspark te Menen. 

Overwegende dat er op deze manifestatie een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat – net als voorgaande jaren - de nodige 

veiligheidsmaatregelen genomen worden ter vrijwaring van de openbare veiligheid en de openbare 

orde; 

Gelet op het veiligheidscoördinatieoverleg met de organisatoren van het muziekfestival 

Grensrock, de stad Menen en de hulpdiensten, waaruit blijkt dat het noodzakelijk is dat 

bijkomende maatregelen genomen worden ter vrijwaring van de openbare veiligheid en de 

openbare orde; gelet op het verslag en de aanbevelingen van het veiligheidscoördinatieoverleg van 

17 januari 2019; 

Overwegende dat glas op het terrein een gevaar is voor de openbare veiligheid, dit betreft in het 

bijzonder het gebruik van drinkglazen bij consumpties; ook het binnenbrengen van glas is een 

bijzonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid. 

Overwegende dat ook het gebruik en misbruik van alcohol (in het bijzonder van sterke dranken) 

dient voorkomen te worden, voornamelijk tijdens de avonduren en ‘s nachts, waar het risico zeer 

reëel is dat ook buiten het festivalterrein verder alcohol wordt gekocht en geconsumeerd, met 

ernstige overlast op de openbare weg tot gevolg; gelet op de specifieke mogelijkheden in het APV, 

in bijzonder art. 298 quinquies en art. 299bis; 

Overwegende dat alle voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen ter voorkoming van 

zwerfafval; dat het om die reden aangewezen is om sampling, zijnde het gratis uitdelen van diverse 

producten, te verbieden; 



Overwegende dat de voorgestelde veiligheidsmaatregelen gelden ter voorkoming van overlast en 

in kader van openbare veiligheid, voor minstens de volledige duur van het festival (van 

vrijdagavond 28 juni 2019 om 15u00 tot zondagochtend 30 juni 2019 om 05u00).  

Overwegende dat volgende veiligheidsmaatregelen voorgesteld worden: 

- een perimeter wordt ingesteld, waarbinnen het verboden is om mobiele drank- en eetkramen te 

plaatsen 

- verbod op gebruik van glas op het volledige terrein van het muziekfestival, in het bijzonder 

 verbod tot gebruik van drinkglazen binnen het festivalterrein van Grensrock 

 verbod om glazen recipiënten mee te nemen binnen het festivalterrein 

met uitzondering op de terrassen van de bestaande horecazaken. 

- verbod op sampling (= gratis uitdelen van producten)op en rond de festivalweide, alsook op de 

ingestelde perimeter; 

- gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in de zitting van 21 mei 

2019, om dit reglement door te verwijzen naar de gemeenteraad 

  

Amendementen 

Er zijn geen financiële gevolgen  

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaande tijdelijke politieverordening inzake Grensrock 

2019 goed 

Artikel 2: In het kader van de organisatie van het muziekfestival GRENSROCK wordt besloten om 

volgende specifieke veiligheidsmaatregelen tijdens de editie Grensrock 2019 op te leggen : 

- verbod op gebruik van glas op het volledige festivalterrein van Grensrock, in het bijzonder 

   o verbod tot gebruik van drinkglazen binnen het festivalterrein van Grensrock 

   o verbod om glazen recipiënten mee te nemen binnen het festivalterrein 

- verbod tot gebruik van drinkglazen op de openbare weg, met uitzondering op de terrassen van 

de bestaande horecazaken. 

- verbod op sampling (= gratis uitdelen van producten)op en rond de festivalweide, alsook op de 

ingestelde perimeter; 

- verbod om binnen hiernavermelde perimeter mobiele drank- en eetkramen te plaatsen.  Deze 

perimeter wordt ingesteld voor volgende straten : 

o de Bruggestraat tot aan de hoek met de Kortestraat 

o het volledige eerste deel van de Kortrijkstraat (tot aan rond punt met politiekazerne) 

o de volledige August Debunnestraat 

o het volledige kruispunt op de Grote Markt 

Artikel 3: Deze maatregelen gelden voor de hele duur van het festivalweekend, van vrijdagavond 

28 juni 2019 om 18u00 tot zondagochtend 30 juni 2019 om 05u00. 

Deze tijdelijke maatregelen worden bevolen ter vrijwaring van de openbare orde, openbare rust 

en openbare veiligheid. 

Artikel 4: Overtredingen van deze verbodsbepalingen en het niet naleven van het besluit van de 

burgemeester worden overeenkomstig de wet van 24 juni 2013, artikel 119bis Nieuwe 

Gemeentewet en art. 12 van het APV bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie 

(GAS), namelijk een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 350 euro. 



Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan 

- de Korpschef van de politiezone PZ Grensleie 

- de organisatoren van het muziekfestival Grensrock 

Artikel 6: Dit besluit zal kenbaar gemaakt worden door middel van aanplakking van dit reglement 

aan de verschillende ingangen van het Brouwerspark.  

Eveneens zal dit reglement bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en art. 187 van 

het gemeentedecreet: 

• door digitale bekendmaking op de gemeentelijke website 

• door inschrijving in het register der bekendmakingen 

 

8. GR/2019/051 | Oprichting kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed Menen.  

Bevoegdheid orgaan 

Decreet lokaal bestuur 56 

Feiten, context en argumentatie 

Oprichting Kwaliteitskamer Bouwkundig Erfgoed stad Menen. 

In navolging van de reeds genomen beslissingen in het college van 5/2/18 en 14/5/18 wenst stad 

Menen over te gaan tot de oprichting van een kwaliteitskamer Bouwkundig Erfgoed. 

Leiedal heeft, in opdracht van de stad, een 400-tal panden gelegen in het centrum van de stad, een 

locuswaarde toegekend.  Deze panden werden reeds eerder beschreven in de “Inventaris 

Bouwkundig Erfgoed”, die een twaalftal jaar terug, voor de gehele stad Menen, werd opgemaakt. 

Het betreft: 

- De historische kern en de commerciële as (Unesco werelderfgoed zone) die gekenmerkt wordt 

door een unieke en dichte concentratie aan monumenten en inventarispanden. Het gaat over de 

Ieperstraat, Grote Markt, Rijselstraat, en het begin van de Bruggestraat. 

- De binnenstad: Vander Merschplein, Leopoldplein en homogene gehelen (vb. Esplanadestraat, A. 

Debunnestraat). 

- Het vestingentracé: Kunstenstraat, Ambachtenstraat, Poedermagazijnstraat en Parkstraat. 

-  De Leieomgeving. 

Er zijn 5 locuswaarden; 

-Beschermd monument; 

-Hoge locuswaarde; 

-Middelhoge locuswaarde; 

-lage locuswaarde; 

-Geen waardentoekenning wat inhoudt dat het pand kan gesloopt worden, indien gewenst. 

Om de locuswaarden toe te kennen wordt rekening gehouden met volgende indicatoren. 

-        Gebouw: stijl, uniciteit, gevel, staat en interieur. 

-        Omgeving: dichtbij monument, naast gebouw opgenomen in de “Inventaris Bouwkundig 

Erfgoed”, interactie met de publiek ruimte, schaalverschil (groter of kleiner). 

-        Stadsstructuur: ondersteuning ruimtelijk weefsel, hoek, homogeen of heterogeen geheel. 

Bij vragen door de eigenaar/burgers kan volgende manier gehanteerd worden (voorstel Leiedal): 

-        Panden met lage locuswaarde worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

behandeld. 



-        Bij ingrijpende verbouwingen en sloopdossiers voor panden met hoge en middelhoge 

locuswaarde wordt een advies verleend door een commissie bouwkundig erfgoed.  Hier de 

Kwaliteitskamer genoemd. 

De Kwaliteitskamer bestaat uit deskundigen van de stad, architecten, stedenbouwkundigen, 

kunsthistorici,   mensen die betrokken zijn met of gevestigd zijn in de stad. 

De omschrijving van de taak van de Kamer.  Werkwijze stad Gent: "bespreken, discussiëren en 

bouwheer en ontwerper te begeleiden en ondersteunen en de stedelijke diensten en stadsbestuur 

te adviseren op basis van dit gesprek". Kortrijk formuleert het zo: "vanuit de dialoog tussen de 

initiatiefnemers en opdrachtgevers (visie ontwerpers), input betrokken diensten en onafhankelijke 

deskundigen tot een gedragen project komen...".   

Het advies is gemotiveerd maar niet bindend. 

Het voorstel is om 3 externe deskundigen en 3 plaatsvervangers aan te duiden.  

Het voorstel is om drie externe deskundigen aan te stellen, elk met een plaatsvervanger, waarvan 

ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is. 

De samenkomst zal gebeuren op afroep (aanvraag van de bouwheer).  We kunnen de 

kwaliteitskamer niet bijeenroepen op vaste tijdstippen (bouwheer kan geen maanden 

wachten).  De voorzitter is een externe deskundige en het secretariaat wordt door de 

omgevingsdienst waargenomen.  Secretaris heeft geen stemrecht en de bevoegde schepen is 

waarnemer. 

Deskundigen: architecten, stedenbouwkundigen, kunsthistorici, omgevingsdeskundigen, experten 

monumentenzorg. 

Er kan gewerkt worden met het systeem van zitpenningen (zelfde werkwijze als bij de 

Gecoro).  Voorstel is om € 150,00 per zitting uit te keren.    

Anderzijds kunnen we eventueel ook werken met de “ Vlaamse Inventaris Onroerend 

Erfgoed”.  Moeten we wel bepalen wanneer we bij vragen bouwheren de Kwaliteitskamer samen 

roepen of niet. 

De voorgestelde werkwijze voor de kwaliteitskamer wordt binnen 2 jaar geëvalueerd. 

Tussenkomsten 

Raadslid Vandendriessche heeft niet zoveel vragen, maar wenst wel te weten wat de financiële 

gevolgen zullen zijn voor de eigenaars. Zullen de eigenaars nog kunnen verbouwen zoals ze willen 

en voor de eigenaars zal het financieel plaatje duur uitvallen. Hij vraagt ook om welke straten het 

gaat. Hij heeft opgemerkt dat het gaat om de ganse binnenstad. Wat is dan de uiteindelijke 

kostprijs? Raadslid Ugille heeft de tijd genomen om deze lijst te bekijken en hij is verrast te 

moeten vaststellen dat het pand Rijselstraat 20, dat zal moeten worden afgebroken, op deze lijst 

staat met een middelhoge locuswaarde. Blijkbaar was dit pand twee jaar geleden nog in een goede 

staat. Hij vraagt of de eigenaars op de hoogte zijn dat hun pand op die lijst staat. Hij vraagt zich 

ook af wat de juridische waarde is van deze adviesraad. Schepen Vanryckegem vindt dit 

terechte bekommernissen. Voor het verbouwen van een beschermd monument wordt er 

rekening gehouden met de financiële impact. Nu komen er panden bij die op de lijst staan. De 

kostprijs van het advies zal niet verhaald worden. Dit is een extra kwaliteit qua advies. De 

kostprijs van een verbouwing zal zo niet veranderen en verbouwingen aan monumenten krijgen 

subsidies. Op de vraag welke panden er op de lijst staan, moet er gewezen op het feit dat er 

gedurende de laatste 50 jaren er panden verdwenen zijn en de lijst werd duidelijk gemaakt naar de 

mensen die bijvoorbeeld de vestingen in eigendom hebben. De locuswaarde werd bepaald in 

functie van de gevel die aan de straatkant paalt. De gehele binnenstad werd doorgelicht en er 

werd gekeken naar de kwaliteit zodat er niet lukraak beslist wordt. De bedoeling van de lijst is dat 

er meer en beter advies verleend kan worden. Mensen die een moderne ingreep willen doen, 

zullen een advies kunnen krijgen en daarna zal dit dossier dan wel mogelijk zijn en goedgekeurd 

worden. We verwijzen naar het huidig renovatiebeleid. De lijst van panden werd reeds 

participatief bekendgemaakt en Leiedal heeft hierover een presentatie gegeven waarbij er vragen 

konden worden gesteld over deze panden. Ze repliceert dat daar panden zullen tussen zitten, die 

ondertussen gesloopt zijn. Daarom is het nodig dat er nu wordt ingegrepen. Het is zo dat de 

veiligheid primeert en Leiedal heeft enkel de gevels bekeken. De beslissing van de burgemeester 

gaat over de veiligheid. Raadslid Ugille is dan weer verrast dat Rijselstraat 20 dan nog op de lijst 



voorkomt als zijnde goed bewaard. Schepen Vanryckegem vindt het jammer dat de eigenaar 

daar 20 jaar niets aan gedaan heeft. Het zal gaan om een advies dat meer inhoudelijk en meer 

waardevoller is. Het advies zal er een zijn met meer inhoud en kwaliteit. Het komt er op aan om 

zeer ernstig om te springen met de panden bij het verlenen van vergunningen.                      

Amendementen 

Mogelijke kosten externe deskundigen 2400 euro (zitpenningen). 

Stemming 

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 

Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 

Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 

Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche, 

Mattias Eeckhout) 

Besluit 

Artikel 1: De oproep tot samenstelling van de kwaliteitskamer Bouwkundig Erfgoed goed te 

keuren samen met het voorstel van secretariaat.  

Artikel 2: het  voorzitterschap wordt waargenomen door een externe deskundige. 

Artikel 3: Omschrijving van de taak van de Kwaliteitskamer als platform waar initiatiefnemers, 

stedelijke diensten en onafhankelijke experten elkaar ontmoeten.  Ze geeft advies aan het 

Schepencollege.   

Artikel 4: Een vergoeding van 150 €/per persoon per zitting van de kwaliteitskamer te voorzien 

voor de externe deskundigen. 

Artikel 5: Akkoord te gaan met een tweejaarlijkse evaluatie van de werking van de 

kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed. 

Artikel 6:  Er wordt overgegaan tot de oproep voor kandidaatstelling externe deskundigen. 

Artikel 7 : Statuten/huishoudelijk reglement worden opgemaakt .  

 

9. GR/2019/020 | WVI - Algemene vergadering donderdag 27 juni 2019.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB art. 41 lid 2, 4° 

Juridische grond 

art. 12 en 13 statuten WVI 

Feiten, context en argumentatie 

Met schrijven dd. 25.03.2019 worden wij in uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten, 

uitgenodigd voor de algemene vergadering van de deelnemers. 

De vergadering vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 om 18.30u in CC De Brouckere, 

Aartrijksestraat 6, 8820 Torhout. 

Agendapunten 

1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019 

2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag) 

3. verslag van de commissaris 

4. jaarrekeningen 2018 

5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. evaluatierapport 2013-2018 

7. strategisch plan 2019-2025 

8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037 

9. mededelingen 

Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur maakt melding van een onverenigbaarheid tussen het 



mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere 

organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal bestuur. 

Ingevolge artikel 5 van de statuten van WVI eindigt de dienstverlenende vereniging op 10 

november 2019. 

Bij het verstrijken van die termijn kan de vereniging worden verlengd voor een termijn die telkens 

niet langer mag zijn dan 18 jaar. 

Er wordt voorgesteld om de termijn met 18 jaar te verlengen, tot 10 november 2037. 

De laatste algemene vergadering voor het verstrijken van die duur werd vastgelegd op 27 juni 

2019. Deze vergadering beslist over de verlenging. 

De deelnemers die niet willen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op 

deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene vergadering tot 

de verlenging heeft beslist. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij 

het verslag van de algemene vergadering. Ze leven de door hen aangegane contractuele 

verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 425, 

vierde en vijfde lid van het decreet zijn op hen van toepassing. 

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

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van WVI. 

Tussenkomsten 

Raadslid Mingels haalt aan dat met de goedkeuring van de verlenging van de deelname in WVI 

Menen lid blijft van twee intercommunales. Hij weet dat er even nagedacht werd om enkel nog 

van Leiedal deel uit te maken, maar hij stelt vast dat Menen nu verder blijft werken op 2 sporen. 

Schepen Roose deelt mee dat de afweging gemaakt werd om in beide intercommunales lid te 

blijven voor een aantal lopende dossiers. Ook in een aantal buurgemeenten werd dergelijke 

oefening gemaakt en dat een aantal dossier afgewerkt kunnen worden. Raadslid Mingels vraagt 

of het dan gaat om Wervik en er zijn ook andere gemeenten die de omgekeerde beweging maken 

en hij vraagt wat de visie is van Menen. Schepen Roose stelt dat een aantal elementen een rol 

gespeeld hebben, maar dit is nu niet het juiste moment om hier alle pro's en contra's te gaan 

uiteenzetten. We willen die informatie ter beschikking stellen. Raadslid Mingels zou blij zijn 

mocht deze informatie ter beschikking komt. Hij wil die informatie kennen zodat er gestemd kan 

worden met kennis van zaken. WVI is voor Menen niet het interessantste kader, terwijl Leiedal nu 

ook niet het summum is voor Menen en die opereert vanuit een iets meer vooruitstrevende rol. 

Misschien dat Menen hierin een rol kan spelen richting WVI om zich meer vooruitstrevend op te 

stellen. De impact van Menen in WVI is klein en dan zal het  zaak zijn dat onze 

vertegenwoordigers kwaliteit nastreven.              

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 de 

dienstverlenende vereniging WVI die plaatsvindt op 27 juni 2019 worden goedgekeurd: 

1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019 

2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag) 

3. verslag van de commissaris 

4. jaarrekeningen 2018 

5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. evaluatierapport 2013-2018 

7. strategisch plan 2019-2025 

8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037 

9. mededelingen 

Artikel 2 

Onze vertegenwoordiger, de heer Patrick Roose, wordt gemandateerd om, met recht van 

indeplaatsstelling door mevrouw Mieke Syssauw 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 



algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 27 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. 

Artikel 3 

Voor punt 8 van de agenda, zijnde verlenging WVI tot 10 november 2037, wenst Stad Menen zijn 

deelname in WVI te verlengen. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissingen en er kennis van te geven aan WVI vóór 24 juni 2019. 

 

10. GR/2019/035 | MIROM - algemene vergadering dd. 12.06.2019.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Juridische grond 

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend 

Statuten MIROM art 30-38 

Feiten, context en argumentatie 

Overeenkomstig de artíkelen 30-38 van de statuten van MIROM worden wij uitgenodigd tot de 

algemene vergadering die plaats heeft op woensdag 12 juni om 18 u in de 

zetel van de vereniging, Industrielaan 30 te Menen. 

Agenda 

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering (voor goedkeuring) 

2) Verslag van de commissaris (voor kennisname) 

3) Jaarrekening per 3i-.12.201-8 (voor goedkeuring) 

4) Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring ) 

5) Mandaat commissaris (voor goedkeuring) 

6) Statutaire aanpassing aandelen (voor kennisname) 

7) Code goed bestuur (voor goedkeuring) 

8) Varia 

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose  aangeduid als vertegenwoordiger 

voor alle algemene vergaderingen en mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde agenda van de 

algemene vergadering van MIROM dd. 12.06.2019 

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. 12.06.2019 goedkeuren; 

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan Mirom, Industrielaan 30, 8930 Menen. 

 

11. GR/2019/036 | Gaselwest - algemene vergadering dd. 17.06.2019.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

DLB  Hoofdstuk 3 - Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 

Juridische grond 



DLB  Hoofdstuk 3 - Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 

Art. 24 statuten Gaselwest 

Feiten, context en argumentatie 

Hierbij worden wij uitgenodigd met schrijven dd. 02.05.2019, overeenkomstig artikel 24 van de 

statuten, voor de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Gaselwest die zal 

plaatshebben op maandag 17 juni 2019 om 11u00 in “De Lissewal”, Bolle Meersstraat 28 te 8906 

Elverdinge. 

 

 

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 25 maart 2019 als volgt samengesteld: 

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 

en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 

vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen. 

 

In Gemeenteraad dd. 27.02.2019 werd de heer Herman Ponnet aangeduid als vertegenwoordiger 

voor alle algemene vergaderingen. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De Gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 

het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 

tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen. 

  

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de stad Menen die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 juni 2019 (of iedere andere 

datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld 

artikel 1 van onderhavige beslissing. 

  

Artikel 3 



Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslis-

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

  

 

12. GR/2019/031 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 8 mei 2019.  

Bevoegdheid orgaan 

Art. 32 Decreet Lokaal Bestuur 

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. 8 mei 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. 8 mei 2019 wordt goedgekeurd mits de 

opmerking van raadslid Mingels. Raadslid Mingels vraagt om zijn felicitaties mbt de invoering van 

de e-notulering op te nemen in het verslag. 

 

13. GR/2019/032 | Mondelinge vragen gemeenteraad.  

Bevoegdheid orgaan 

Art. 31 decreet lokaal bestuur 

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 Willy Ugille, Dorianne De Wiest, Berenice Bogaert, Karolien Poot, 

Frederik Vandamme, Philippe Mingels en Caroline Bonte-Vanraes hebben volgende mondelinge 

vragen ingediend. 

Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 

1. Vraag i.v.m. het afsluiten van het verkeer ter hoogte van de Sint Franciscuskerk op 

zaterdag naar aanleiding van de wieltjesfeesten. 

 

Onlangs hoorde ik geruchten over de wieltjesfeesten dat het afsluiten voor het verkeer op zaterdag zou 

gebeuren ter hoogte van de Sint Franciscuskerk.  In het verslag van het Schepencollege van 15 mei, onder 

punt 13, kon ik lezen dat er zal nagezien worden om af te sluiten aan de Sint Franciscuskerk met behoud 

van circulatie rond de kerk. Graag had ik jullie motivatie vernomen om tot dit voorstel te komen. 

Schepen Ponnet antwoordt dat er enkel beslist werd om dit na te zien en dat er niet afgesloten 

zal worden. 
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Mondelinge vragen van raadslid Dorianne De Wiest. 

2. Vraag i.v.m. speelpleintje in de Vlamingenstraat. 

Buurtbewoners melden ons regelmatig dat het speelpleintje aan de Vlamingenstraat er al geruime tijd 

belabberd bij ligt. Overal rond liggen er glasscherven en andere gevaarlijke spullen. Ook oogt het verre van 

proper en aantrekkelijk. Stadswachten lijken er zich weinig in te interesseren. Mijn vraag: mogen we in de 

toekomst een opknapbeurt en een betere opvolging verwachten? 

Schepen  Roose bedankt het raadslid voor de vraag. Een van de taken van de 

gemeenschapswachten is het aanwezig zijn op het openbaar domein (o.a. parken, speelpleinen, …) 

om er toezicht te houden en melden van allerlei onregelmatigheden (defecten, vervuiling, …). De 

gemeenschapswachten zijn actief binnen de volledige entiteit van de stad, zo ook het speelplein in 

de Vlamingenstraat. Bijna dagelijks wordt het plein bezocht en worden problemen m.b.t. het 

openbaar domein gemeld aan de betrokken diensten. 

Naar speelinfrastructuur toe is de jeugddienst bezig met de speelpleinkaart up te daten en een 

speelpleinencontrole te doen. De jeugddienst is op de hoogte dat bepaalde speelinfrastructuur aan 

herstellingen toe zijn en probeert de netheid van de speelpleinen op te volgen. Dit wordt dan 

zeker ook steeds opgevolgd en doorgegeven aan de bevoegde diensten, net zoals de 

gemeenschapswachten. Het speelplein oogt zeker niet verloederd, zie ook de foto's. Op maandag 

3 juni 2019 was er buiten glasscherven van een kapot geslagen bierflesje geen andere vervuiling 

zichtbaar. Er is opdracht gegeven om die glasscherven onmiddellijk op te ruimen. Indien u foto’s 

wenst, kan ik u deze zeker bezorgen. Hij doet verder een oproep aan iedereen om dergelijke 

zaken te melden op info@menen ofwel via de meldingsfiche. 

  

  3. Vraag i.v.m. veiligheidsplan. 

In de beleidsnota lezen we veel mooie woorden over veiligheid, en een sterk positief imago voor onze stad. 

Het aanstellen van een lokaal veiligheidscoördinator, en het opstellen van een concreet veiligheidsplan 

moeten van onze stad een veilige, aangename stad maken. De belofte van een kordaat optreden lijkt 

momenteel helaas weinig indruk te maken: 

 De drugshandel op het Vandermeersch Plein en de winkelparking aan de Noordstraat gaat rustig 

verder. 

 We zien allemaal wat aan het gebeuren is in de Rijselstraat. 

 Dagelijks krijgen we berichten over beschadigingen, vernielingen… 

Mensen durven ‘s avonds niet meer alleen buiten en leven als het ware onder een avondklok ingesteld 

door criminele bendes die onze stad beheersen. Mijn vraag is dus: Welke concrete stappen zijn al 

ondernomen om deze veiligheidsproblemen kordaat aan te pakken en welke volgende stappen zijn er 

gepland op welke termijn? 

De Burgemeester antwoordt dat tegen het einde van de maand een eigen lokaal 

veiligheidscoördinator aangesteld zal zijn. Deze zal samen met de betrokken diensten een lokaal 

veiligheidsplan opstellen. Veiligheid is voor Team 8930 één van de topprioriteiten waarbij we het 

evenwicht willen vinden tussen handhaving, repressie en samenleven, of zijnde positieve veiligheid. 

Naar timing toe willen we hiermee tegen de herfst 2019 landen, mede gekoppeld aan de timing 

van het zonaal veiligheidsplan. 

Overkoepelend wordt ons eigen lokaal veiligheidsplan geïntegreerd in het nog op te maken zonaal 

veiligheidsplan 2020-2025. De veiligheidsdiensten zijn hiervoor volop bezig met de analyse en 

screening van alle data, onder andere de verwerking van de gegevens van de bevolkingsenquête, 

prioriteiten te bepalen binnen zonale veiligheidsraad alsook de besprekingen met de lokale 

beleidsverantwoordelijken. Tegen eind oktober dient dit plan te worden ingediend bij de 

bevoegde minister van Binnenlandse Zaken. 

De opmaak van dergelijk plan staat natuurlijk de effectieve dagdagelijkse operaties niet in de weg. 

Ik kan u melden dat onze politiediensten op het veld actief zijn en zo kort als mogelijk op de bal 

spelen. 

Politie krijgt weinig meldingen over het Vander Merschplein, Noordstraat, Rijselstraat, … 



Er is dan ook een directe oproep om zeker rechtstreeks contact op te nemen met politie bij 

overlast, verdacht gedrag, informatie of andere. We erkennen dat er zich in bepaalde zones 

problemen voordoen, maar de meldingen zijn gering. Met de huidig beschikbare info  gaan de 

interventie-, toezichts- en/of fenomeenploegen (sturing en oriëntering ploegen) dan ook aan de 

slag. Zo worden acties ingepland met externe partners en dit  al dan niet in samenwerking met 

het bekijken van camera’s. Zo heb ik tevens een besluit ondertekend (in de Barakken) waarbij het 

voor een bepaalde periode toegestaan is voor onze politiediensten om daar systematische 

controles uit te voeren. 

De Burgemeester antwoordt dat het persartikel over een vechtpartij in de Rijselstraat in de 

media overroepen is. De vechtpartij (beelden) vond plaats tussen dronken personen. Er waren 

geen ‘wapens’ bij betrokken. Maar hierbij ontken ik niet dat we verder moeten blijven monitoren, 

ingrijpen waar nodig zodat we deze incidenten maximaal kunnen vermijden. Echter helpt 

dergelijke foutieve berichtgeving niet om het POSITIEVE IMAGO van onze stad wat kracht bij te 

zetten; en dat mag toch ook eens worden gemeld. Hij stelt vast dat de timing juist voor de 

verkiezingen slecht was en verder bedoelt hij daar niks mee. 

Herhaling werkt, daarom nog eens: VEILIGHEID IS voor Team 8930 een topprioriteit. Samen met 

velen zijn we hiervan overtuigd en zijn we actief bezig om het pad te effenen in functie van een 

correct en daadkrachtig veiligheidsbeleid. Een beleid die de problemen blootlegt en hiervoor ook 

constructieve oplossingen biedt. We roepen dan ook iedereen op om hieraan mee te werken 

door duidelijk veiligheidsproblematieken te melden aan de bevoegde instanties met het doel 

gericht te kunnen werken. 

Raadslid Dewiest merkt dat de mensen geen stappen wensen te zetten uit vrees dat hun deur 

ingestampt zal worden of hun ruiten ingegooid worden. De Burgemeester adviseert om steeds 

klacht in te dienen bij de politie en het dient niet het veiligheidsbeeld dat de burgers geen klacht 

zouden indienen. We leven hier niet in een western. Het artikel waarvan sprake betrof een 

ordinaire vechtpartij en hiermee komt de stad in een slecht daglicht. Het artikel was niet gegrond 

en de gronden waarop het steunde, waren niet gecheckt. Dit artikel was niet gepast en de politie 

werkt hard en ze lossen veel zaken op. Hij gelooft in de aanpak van een veiligheidscoördinator 

met ook de aanpak van een zonaal veiligheidsplan.     

  

Mondelinge vragen van raadslid Berenice Bogaert. 

 4. Vraag i.v.m. de openingsuren van de bibliotheek te Menen. 

De Voorzitter wenst deze mondelinge vraag naar de besloten zitting te brengen omdat in het 

antwoord persoonsgebonden aangelegenheden aan bod zullen komen. Raadslid Bogaert vindt 

dat haar vraag zonder namen beantwoord kan worden. De Voorzitter weet dat het antwoord 

hoe dan ook namen zal bevatten.   

Besluit : 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), 

12  stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 

Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 

Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Mattias 

Eeckhout), 2 onthoudingen (Philippe Mingels, Karolien Poot), wordt de mondelinge 

vraag ivm de openingsuren van de bibliotheek verwezen naar de besloten zitting. 

  

5. Vraag i.v.m. Uitpas. 

Reeds vele jaren bestond in Menen de “Vrijetijdspas” die later de “Uitpas” is geworden.  Het betrof een 

systeem van tussenkomst van 80 euro per gezinslid/jaar voor mensen die in aanmerking kwamen voor de 

’verhoogde tegemoetkoming’ en dit onder de vorm van cheques.  Ik stel vast dat er sinds 01 april 2019 

een wijziging is in de reglementering voor het bekomen van de tussenkomst die de kosten van inschrijving 

bij sportclubs, verenigingen, jeugdactiviteiten, academies… 



Er is blijkbaar een regeling van 20% - 80 % van toepassing geworden. Vele mensen (gezinnen) die in 

aanmerking komen, maar ook begeleiders van de doelgroep en personeel beschikken thans niet over de 

juiste informatie. 

Op de website van de stad Menen is enkel een globale tekst terug te vinden over de Uitpas, als volgt : 

“ De Uitpas zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je ontvangt een Uitpas 

zuidwest aan 1 euro en kan genieten van 80 % korting bij deelname aan Uitpas activiteiten. Mensen die 

genieten van een verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks attest mutualiteit) kunnen dus genieten van het 

tarief aan 1 euro” 

Schepen Declercq antwoordt dat het moeilijk is om alle gezinnen die recht hebben op 

verhoogde tegemoetkoming aan te schrijven.  Het is een hele klus,  en het is niet duidelijk of we 

over die adressen kunnen beschikken (wet op privacy en de GDPR). Taal is ook een probleem. 

Het gaat om een korting en geen teruggave. Vroeger moesten gezinnen de keuze maken naar wie 

de 80 € moest gaan. In dit systeem moet er niet meer gekozen worden tussen de voetbal en de 

kunstacademie.  

Via onze clubs/verenigingen die nu met de vrije tijdcheque werken (en ter verduidelijking enkel 

mensen met een Mia Uitpas kregen een cheque) worden die mensen op de hoogte gebracht.  Het 

enige verschil is dat we niet meer werken met een cheque maar met een directe korting en dat 

de gebruiker 20% sowieso moet betalen.  We sparen o.a. tijd, heen en weer geloop en onze Sinax 

abonnement uit (€ ong. 4500/jaar). 

Ook mensen die gesignaleerd worden via OCMW of een welzijnsorganisatie met een lijst of met 

schuldenproblematiek of andere kunnen in Menen beroep doen op het kansentarief. Dan worden 

de maatschappelijk werkers OCMW ingeschakeld om het dossier te beoordelen. Voor RKO en 

Welzijnsschakels werken we ook anders.  Zij bezorgen ons lijst met namen.  Dit zou bv. ook 

kunnen toegepast worden voor de groep van Jonathan (Uit de Marge). Het ideaal systeem zou 

een rechtstreekse toekenning kunnen zijn.   

Schepen Declercq antwoordt dat er in 2018 informatiemomenten geweest zijn omtrent deze 

manier van werken, georganiseerd door ZuidWest, in Heule en Wevelgem. Op beide momenten 

waren sportclubs uit Menen aanwezig. In november 2018 hebben we onze verenigingen en 

(vooral) sportclubs uitgenodigd in het cc voor een sessie. Hierbij ging het om verenigingen die 

effectief werken met het kansentarief. Die sessie werd gegeven door ZuidWest.  De clubs zijn op 

de hoogte en werken reeds op de nieuwe manier (= 20% te betalen door de gebruiker, 5% door 

de vereniging en 75 % door de stad). De “grote spelers” hebben reeds hun eigen balie (Vaste 

Vuist Lauwe en KSCT Menen) en vanuit de dienst wordt hier verder werk van gemaakt. Schepen 

Declercq meldt dat nieuwe initiatiefnemers zich voor informatie steeds kunnen wenden tot de 

medewerkster van de dienst. Zij is verantwoordelijke UiTPAS stad Menen (contactpersoon voor 

ZuidWest) via ofwel sport- of jeugddienst. De contactgegevens zullen erbij gezet 

worden. Schepen Declercq antwoordt : zoals in het verleden worden de kandidaturen van 

nieuwe verenigingen die wensen met het kansentarief te werken, besproken in de werkgroep, die 

overmorgen vergadert. Deze werkgroep bestaat, reeds jaren, uit vertegenwoordigers uit het 

werkveld (Kind en Gezin, RKO, Welzijnsschakels,…) ambtenaar OCMW/Pelikaan,… en 

verschillende stadsdiensten (jeugd, sport, cultuur, toerisme,…), en andere semi-stadsdiensten 

zoals het cultureel centrum. 

Schepen Declercq zal in herhaling vallen en het gaat niet over de vrijetijdscheques. Ze begrijpt 

niet goede verwoording van de vraag. De pers is hier ook aanwezig en ze kan enkel maar vragen 

om hier een groot artikel aan te wijden. Raadslid Bogaert vindt de uitleg verhelderend en ze 

vindt het goed dat dit op de website zal komen. Niet iedereen durft naar het OCMW te gaan en 

het is ook goed dat de clubs ondersteund worden. Ze vraagt ook hoe het zit met de solidariteit 

naar de andere gemeenten toe. Schepen Vanryckegem meldt dat dit achteraf wordt 

gecompenseerd door middel van een facturatie.     

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot. 

6. Vraag i.v.m. de beveiligde fietsstallingen. 

In de voorgestelde beleidsnota wordt aangegeven dat deze coalitie zoveel mogelijk mensen aan het fietsen 

wil krijgen. Een prioriteit is het versterken van de fietsinfrastructuur door logische assen aan te leggen en 

beveiligde fietsenstallingen te plaatsen. Diefstalvrije fietsenstallingen lijken ons een heel goed idee. 



Wij zijn ervan overtuigd dat het fietsen wordt gestimuleerd wanneer de fiets veilig kan achterlaten 

worden. Ook 's nachts. Veel bewoners beschikken niet over een garage of andere ruimte om hun fiets 

veilig te stallen. Als men de kans krijgt om zonder aarzelen zijn beste fiets van stal te halen en dus op een 

aangename manier de dagelijkse verplaatsingen te doen, zal dit volgens ons het gebruik van de fiets doen 

toenemen. 

Daarom de vraag of er al is bepaald hoeveel veilige fietsstallingen er op ons grondgebied komen; waar die 

zullen worden geplaatst en voor welk systeem er geopteerd wordt? 

Schepen Roose antwoordt dat hij  volledig akkoord is inzake het belang van diefstalvrije 

fietsenstallingen en bij de tijdelijke invulling van de Rijselstraat kan hiermee rekening gehouden 

worden. Bij de opmaak van het meerjarenplan zullen dergelijke keuze gemaakt worden. Voorlopig 

zijn er nog geen concrete locaties vastgelegd, uitgezonderd op de invulling van de te slopen 

gebouwen van Torfs in de Rijselstraat. Eventuele andere locaties dienen nog nagezien te worden. 

We zullen niet zoals onze voorgangers doen die erin slaagden om 90 % van de investeringen niet 

uit te voeren. Raadslid Poot is hoopvol dat er over het muurtje gekeken wordt. Het centrale 

punt moet zijn de verankering met een sleutel of een badge en een kwalitatief comfortabele 

stalling met een goede verlichting en sociale controle. Er zijn verschillende types fietsstallingen in 

de handel beschikbaar en ook een systeem voor 2 fietsen tegelijk. De stallingen moeten ook 

geschikt zijn voor fietsen met andere afmetingen zoals bakfietsen. Schepen Roose meldt dat 

deze concepten hem bekend zijn.          

Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme. 

  

7. Vraag i.v.m.  gedrukte versie ambitienota, tenten, website…., wie financiert al deze 

zaken? 

‘Team 8930’ komt steeds meer zichtbaar in het straatbeeld: gedrukte versie ambitienota, tenten, website, 

...Naar we eerder mochten begrijpen staat ‘Team 8930’ voor de meerderheidspartijen. Wie financiert al 

deze zaken? 

De Burgemeester antwoordt dat de website van Team 8930 reeds bestond voor het aantreden 

van de huidige bestuurscoalitie en is volledig gefinancierd vanuit de coalitiepartners. De brochures 

over de beleidsnota ‘Samen Menen Maken’ zijn via het stadsbudget betaald gezien dit document de 

officiële beleidsnota is van de stad Menen voor de nieuwe legislatuur. Het is niet meer dan logisch 

dat officiële bestuursdocumenten zoals een beleidsnota of andere beleidsdocumenten met 

middelen van de stad worden gefinancierd. Wat de tent betreft, dit is een tent van Team 8930 

waarmee wij met onze bestuursploeg de komende zes jaar in Menen, Lauwe en Rekkem op 

verschillende tijdstippen willen langskomen in de buurten en wijken om met onze inwoners in 

gesprek te gaan. Het spreekt voor zich dat de kostprijs van die tent ten laste valt van onze 

bestuursploeg gezien die uitgave rechtstreeks verband houdt met de bestuurscoalitie Team 8930. 

De uitgave voor de tent werd nu wel op het stadsbudget geboekt omdat de tent op redelijk korte 

termijn moest besteld en betaald worden. Maar de kostprijs van de tent wordt uiteraard integraal 

aan de stad teruggestort zoals dit van bij het begin ook was afgesproken en naargelang het geval 

dit gedeeld wordt door 12 of 18 komt dit maar op een bedrag van 30 € per partij en per jaar. 

Raadslid Vandamme is akkoord dat de ambitienota kenbaar wordt gemaakt aan de stad. De 

uitleg die hij gehoord omtrent de tent is duidelijk en dit kan hij enkel maar toejuichen. Wat wel 

moeilijk ligt, is de communicatie die wordt gevoerd onder het logo van de meerderheid. Dit is 

verkeerd en is in het verleden nooit gebeurd. Hij heeft het dan ook nog niet gehad over de inzet 

van personeel en de hapjes. De Burgemeester vindt dit hier allemaal kort door de bocht en dit 

is in het verleden ook gebeurd. We vertegenwoordigen drie partijen en jullie kunnen daar 

problemen mee hebben, maar de bevolking heeft ook het recht om geïnformeerd te worden. 

Raadslid Vandamme vindt het bizar dat de stad kosten maakt om jullie logo naar buiten te 

brengen. De Burgemeester repliceert dat hij zes jaar rondgereden heeft met zijn voertuig 

zonder ook maar 1 onkostenfactuur ingebracht te hebben en er zitten er hier ook die dit wel 

gedaan hebben.       

  

8. Vraag i.v.m. zoektocht locatie jeugdhuis, jeugdhuisplan, huursubsidie, subsidies 

voor de opstart van een jeugdhuis. 



In het najaar gaf een aantal jongeren het signaal dat ze onder de naam "JOC 't Kordon" een jeugdhuis 

willen starten. In Januari zijn ze gestart met een pop-up versie voor zes maanden om erna te starten op 

een vaste locatie. 

Hoever staat het momenteel met de zoektocht naar een locatie en op welke manier worden ze 

hierbij ondersteund? Is het aangekondigde Jeugdhuisplan klaar? Zijn er financiële middelen 

voorzien voor een huursubsidie? Voorzien jullie subsidies voor de opstart van een jeugdhuis? ... 

De Burgemeester antwoordt dat momenteel de zoektocht naar een vaste locatie even gestopt 

is aangezien deze zoektocht afhankelijk is van de definitieve versie en uitwerking van het 

Jeugdhuizenplan. De opstart van het Cordon was een goede oplossing en een positief verhaal in 

plaats van een woning te gaan innemen. Dit plan is reeds besproken geweest met de geëngageerde 

jongeren van de jeugdhuizen en er zal hieromtrent een nieuw overleg gepland worden. Vooraleer 

we communiceren houden wij eraan om eerst goeie afspraken te maken met alle betrokken 

actoren. Enkel met een gedragen plan kunnen we resultaten boeken. Het is de bedoeling dat het 

Jeugdhuizenplan eind augustus mee wordt opgenomen in het meerjarenplan en dus pas van start 

kan gaan in september. De werking van het Cordon ging na zes maanden geëvalueerd worden en 

nu moeten de jongeren niet belast worden met een overleg gezien de examens want ze hebben 

nu andere prioriteiten. Raadslid Vandamme vindt dat de inkom van PTW een goede keuze is 

als tijdelijke oplossing. Ook al is het een voorlopig plan, dan vindt hij dat dit breed gedragen moet 

worden en hij wenst mee uitgenodigd worden om hierover mee te overleggen. De 

Burgemeester antwoordt hiermee rekening te zullen houden. Nu zijn er minimale kosten en 

kan er gespaard worden. Raadslid Vandamme heeft reeds meegewerkt in diverse jeugdhuizen 

en hij wenst die know-how ter beschikking te stellen.       

Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 

9. Vraag i.v.m. e-notulering, het digitale archief. 

Tijdens de laatste gemeenteraad heb ik, namens onze fractie, het CBS en alle betrokken diensten 

gefeliciteerd met de invoering van de e-notulering. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. (Die 

felicitaties hebben weliswaar het ontwerpverslag van de gemeenteraad niet gehaald, maar dat is als 

gevolg van mijn opmerking op het verslag intussen rechtgezet). 

Onze fractie stelt intussen vast dat de raadsleden vandaag beschikken over twee digitale platformen. Het 

eerste is een feitelijk digitaal archief waarin we alles kunnen terugvinden wat hier sinds 1 januari 2014 de 

revue is gepasseerd. Het tweede betreft de nieuwe e-notulering waarover ik het hier al eerder had. Beide 

zijn eigenlijk voor de ingezetenen van deze vergadering bijzonder interessante instrumenten. Blijkt 

intussen dat ze niet op elkaar afgesteld zijn. Ik merk op dat wat ik het digitale archief heb genoemd 

ophoudt daar waar de e-notulering begint. Dat digitaal archief bewijst volgens mij vooral haar nut als 

naslagwerk, terwijl de e-notulering bijzonder handig is in voorbereiding van of tijdens de lopende zitting. 

Vandaar onze vraag om er in de toekomst voor te zorgen dat het digitale archief verder wordt aangevuld 

met de beslissingen van de vorige zitting zodat de troef van dat digitaal archief – met name het 

chronologische overzicht - niet verloren gaat? 

Schepen Roose antwoordt dat het klopt dat op dit moment het “archief” van eNotulen nog 

relatief leeg is. Echter heeft eNotulen een duidelijk voordeel: na verloop van tijd, wanneer de tool 

wordt gevuld met vergaderingen en agendapunten, is het overzicht van “Publicaties” en de functie 

“Zoeken” een heuse meerwaarde. Ons voorstel is dus om de link niet te maken tussen eNotulen 

en het digitale archief, maar het archief van eNotulen stelselmatig te laten groeien naargelang er 

agendapunten en vergaderingen worden toegevoegd. Daarnaast is het administratief-technisch 

heel moeilijk, zo niet onmogelijk om ieder agendapunt ook nog in het digitale archief op te laden. 

Wel zal de administratie kijken of de mogelijkheid er is om de verslagen van de gemeenteraden 

vanaf 1 januari 2019 op te laden in eNotulen. Het is dan mogelijk om te scrollen door de 

vergaderingen om te zoeken wanneer welk agendapunt aan bod gekomen is. Het is de bedoeling 

om de applicatie in zijn volledige functies te implementeren. Raadslid Mingels wenst dat het 

digitaal archief beschikbaar blijft en zal zien hoe het verder evolueert.      

10. Vraag i.v.m. bijenplan. 

In de laatste editie van de Leiedraad wordt op pagina 11 aandacht gevraag voor en gegeven aan de week 

van de bij. Ik heb dat namens onze fractie op 27 maart gedaan. Ik had graag verwezen naar het verslag 

van die gemeenteraad maar dat kon ik niet via het digitaal archief noch via het platform van e-notulering 

terugvinden. Een goedgekeurd verslag van de gemeenteraad van maart 2019 is op vandaag (zondag, 



2/06/2019) nergens te vinden. U zal mij bijgevolg op mijn woord moeten geloven dat deze coalitie 

beloofde werk te maken van een bloemenveld ter hoogte van de Schonekeer. Ik heb u toen uitgedaagd 

om meer te doen omdat er in Menen volgens ons gemakkelijk 100 plaatsen te vinden zijn waar we de 

bijen tegemoet kunnen komen. 

En zie… op pagina 11 van de Leiedraad van juni 2019 wordt gesteld dat de gemeentelijke groendienst 

500 m2 bloemenrand heeft ingezaaid op de begraafplaats van de Dadizelestraat. U begrijpt dat ik ben 

gaan kijken. En hoe graag ik u ook zou willen feliciteren voor die ene extra actie… ik kan het niet. Ik 

moet – gezien de situatie op het terrein - integendeel aandringen op een structurele aanpak. Daarom zou 

ik heel graag van u vernemen wanneer deze vergadering een echt lokaal bijenplan voorgelegd zal krijgen? 

U bent het ons verplicht. U heeft het deze vergadering beloofd in de tweede paragraaf op pagina 18 van 

uw beleidsplan. 

Schepen Roose antwoordt dat de bijzaaiing van het perceel op de hoek van de Schonebeek en 

Knokbeeklaan een samenwerking was met de Provincie (Stadslandschap Leie en Schelde). Alle 

nivellerings- en inzaaiwerken werken door aannemers in opdracht van de Provincie uitgevoerd. 

Wij konden daarin enkel afwachten tot de aannemer deze werken uitgevoerd had. Eind april is het 

perceeltje gemaaid en genivelleerd door de loonwerker en begin mei is het perceel geverticuteerd 

en ingezaaid met het zoemrijk graslandmengsel. Nu is het afwachten hoe het grasland zich verder 

ontwikkelt en is het belangrijk om een correct beheer toe te passen. Aan de begraafplaats aan de 

Dadizelestraat werd het bloemenveld met een opp. van ca. 500 m² ingezaaid op dinsdag 2 april en 

aan de Zandputstraat werd het bloemenveld met een opp. van ca. 50 m² ingezaaid op do 4 april. 

Dit zijn drie nieuwe projecten die dit voorjaar uitgevoerd werden. Het uitgroeien van deze 

bloemenweiden/stroken heeft ook zijn tijd nodig. 

Alle ingezaaide percelen werden terdege voorbereid door onze Groendienst maar de droge 

weersomstandigheden van de laatste maanden zijn niet zeer bevorderend voor het ontkiemen van 

het zaaisel en het vlug ontwikkelen tot een bloemenveld. Een bloemenveld in de natuur dient zich 

spontaan zonder ingrepen van buitenaf te ontwikkelen. Hier werd de natuur al goed geholpen. 

Wij hopen ook dat de weersomstandigheden beteren zodat het bloemenveld zich verder kan 

ontwikkelen. 

Het bijenplan zelf zal er inderdaad komen, maar is er momenteel nog niet. We beschikken helaas 

niet over de middelen om de volledige beleidsnota in enkele maanden uit te voeren. 

Desalniettemin maken we graag gebruik van de bestaande expertise, de 100 plaatsen waarover u 

spreekt mag u ons zeker overmaken.  

Raadslid Mingels is gaan kijken en stelt een pak gemiste kansen vast. Naast het perceel van 500 

m² werd ondoordacht gemaaid wat dan weer nefast is voor bijen en sprinkhanen. Het bermbesluit 

stelt dat er niet gemaaid mag worden voor 15 juni van het lopende jaar. De bloemen kunnen zich 

dan eventueel uitzaaien en die regel moet gerespecteerd worden. Je kan dit zien bij de ganse 

bloemenvelden langs de wegen en autostrades die in bloei staan. Er moet gemaaid worden op het 

gepast moment. Er werd gemaaid op een halve meter van het bloemenveld. Hij kan hiervoor geen 

felicitaties geven en hij mist een visie daar waar op het belang aankomt. De pluspunten worden 

weggenomen door de minpunten en er is geen bloemenvisie. Hij vraagt om wel een visie te zien 

en hier is men "ad hoc" aan het werk. Als hij de vraag stelt naar een bijenplan, dan heeft dit te 

maken met de keuze van de bomen, bloemen en de grassen, kortom de flora. Als er direct op een 

imkerij wordt ingezet, dan lijkt dit een leuk idee. Bij het bloemenveld gaat het dan om de meest 

bedreigde bijen, de tamme bijen, die niet in kolonies werken. Het moet gaan om een bijenplan dat 

iets betekent. Schepen Roose is het ermee eens dat we dit niet in 1,2,3 kunnen doen. Dit is een 

oproep om er samen iets aan te doen en om het goede voorbeeld te tonen en sensibiliserend 

naar de bevolking te werken. De acties van de groendienst zijn lovend. Over het bijenplan is hij 

overtuigd. Raadslid Mingels kan zeker een 100-tal plaatsen aanduiden waar het bijenplan 

toegepast zou kunnen worden. Het gaat er dan om om de beschikbare grasvelden gefaseerd te 

maaien.                 

  

11. Vraag i.v.m. erosiebestrijdingsplan. 

 

In maart 2017 keurde de toenmalige gemeenteraad de uitvoering van een eerste maatregel uit het 

erosiebestrijdingsplan goed. Tijdens de gemeenteraad van maart 2018 stelde ik aan voormalig schepen 

van Landbouw Coppens de vraag waarom de eerste feitelijke actie al een jaar op zich liet wachten. Ik 



kreeg toen als antwoord dat de actie er effectief binnen enkele maanden zou komen. Die enkele 

maanden zijn intussen al meer dan een jaar geworden en nog altijd is er op het terrein niks te merken 

van enige uitvoering van die beslissing. Het enige wat je er wel ziet is een bordje dat wijst op het gevaar 

voor modder. 

Ik heb er de fameuze beleidsnota van deze coalitie nog eens op nagelezen en het valt me op dat het 

woord “erosie” er helemaal niet in voorkomt. Nochtans zijn de problemen niet van de baan. Onze vraag 

aan deze coalitie is of er nog werk wordt gemaakt van de uitvoering van het plan, dat sinds mei 2009 in 

de stellingen staat en sinds juni 2011 - dus twee legislaturen geleden - door de gemeenteraad werd 

goedgekeurd? Ik kan u in dit verband meegeven dat het stadsbestuur op 8 februari 2018 een schrijven 

heeft ontvangen dat de subsidies zullen worden toegekend. 

Schepen Roose meldt dat het volledige dossier erosiebestrijding op 26 november 2018 werd 

overgemaakt aan de dienst openbare werken voor verderzetting. De eerste actie hierin is de 

uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen in de Murrissonstraat volgens de plannen 

opgemaakt door de erosiecoördinator. Het technisch bestek voor deze werken is op punt gezet 

en werd door het CBS goedgekeurd, zoals ook de lijst met aan te schrijven aannemers. Gezien de 

uitvoering van de werken dient te gebeuren nadat de vruchten van het veld zijn geoogst, zullen 

deze werken pas in het najaar kunnen opstarten. Raadslid Mingels stelt dat de boer de grond 

heeft ingezaaid zoals vroeger, op de plaats waar nu een bordje staat van modder op de weg. Als 

er veel regen komt, zoals gisteren, blijft de modder en zijn we een jaar verder en verloren. Het zal 

nog veel kosten om de  grachten te onderhouden. 

Mondelinge vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes. 

12. Vraag i.v.m. stedelijke toegankelijkheidsraad. 

In februari 2019 nam de voorzitter van de stedelijke toegankelijkheidsraad contact op met schepen 

Declercq i.k.v overdracht nieuwe beleidsperiode/schepen, verderzetting werking, planning vergaderingen 

enzovoort. 

Als repliek vernam hij dat zijn vraag om samen te zitten overgemaakt werd aan collega-schepen Ponnet. 

Tot op vandaag volgde daarop geen verder antwoord, gevolg. Via het stadsmagazine de Leiedraad lezen 

we dat een oproep gebeurde om nieuwe vertegenwoordigers/inwoners in deze stedelijke adviesraden te 

laten deelnemen.  Via het stadspersoneel vernemen we dat men niet op de hoogte is van de verdere 

werking van deze stedelijke raden en het uitkijken is naar de beleidskeuzes van de nieuwe ploeg. En via 

een andere collega-schepen begrijpen we dan weer dat er plannen zijn om enkele adviesraden te laten 

samensmelten.. denk aan de Ouderen Adviesraad (OAR) & de toegankelijkheidsraad. 

Enkel blijft dit bij zeggende woorden en volgde er tot op vandaag geen formele noch juiste berichtgeving 

richting deze voorzitter en zijn raad.  Als fractie betreuren we deze gebrekkige communicatie, zeker 

gezien een stedelijke adviesraad een directe vorm van burgerparticipatie betreft. 

Graag vernemen we, 

 Hoe deze beleidsploeg de verdere werking van de stedelijke adviesraden en in het bijzonder de 

toegankelijkheidsraad ziet? 

 Welke motivering en meerwaarde men ziet in een samensmelting van de OAR & 

toegankelijkheidsraad, wetende dat toegankelijkheid een pak ruimer gaat dan mobiele/fysieke 

toegankelijkheid? 

Schepen Ponnet antwoordt dat de ouderenraad en toegankelijkheidsraad worden 

samengevoegd omdat de besproken punten heel vaak een erg grote overlap kennen. Dus vanaf 1 

januair 2019 is de OAR komen te vervallen. Voor bepaalde raden werden er dus kandidaturen 

opgevraagd.  Wanneer het specifiek gaat over rolstoelen zullen experts uiteraard gecontacteerd 

worden. De voorzitter van de OAR werd tijdens de vergadering ingelicht over deze plannen. 

Raadslid Vanraes betreurt het dat er zolang gewacht werd met het geven van uitleg. De uitleg 

dat de OAR sinds 1 januari 2019 niet zou bestaan, is nogal kort door de bocht. Ze vindt dat men 

iedere raad in zijn waarde moet laten en ook laten werken. Ze betreurt het ook dat dit met de 

vorige voorzitters besproken werd en hieraan werd eenzijdig gewerkt. Ze wenst er nog aan toe 

te voegen dat toegankelijkheid gaat over meer dan mobiliteit, zoals beperkingen in het algemeen. 

Schepen Ponnet is niet akkoord en stelt dat er aan alle punten van toegankelijkheid gewerkt 

wordt. Er werd ook aan gedacht om 5 mensen op te nemen in de OAR. De Toegankelijkheidsraad 



bestaat niet meer sinds 1 januari 2019. Raadslid Vanraes weet nu ook wat de stijl is van het 

bestuur en wat men er aan heeft.     

Besluit 

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. 

 Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. 

1. Vraag ivm het afsluiten van het verkeer ter hoogte van de Sint Franciscuskerk op zaterdag naar 

aanleiding van de wieltjesfeesten. 

Mondelinge vragen van raadslid Dorianne De Wiest. 

2. Vraag ivm speelpleintje in de Vlamingenstraat. 

3. Vraag ivm veiligheidsplan. 

Mondelinge vragen van raadslid Berenice Bogaert. 

4. Vraag ivm de openingsuren van de bibliotheek te Menen werd verwezen naar de besloten 

zitting van de gemeenteraad 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), 12 stemmen tegen (Martine 

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, 

Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy 

Vandendriessche, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Philippe Mingels, Karolien Poot),  

5. Vraag ivm Uitpas. 

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot. 

6. Vraag ivm de beveiligde fietsstallingen. 

Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme. 

7. Vraag ivm  gedrukte versie ambitienoa, tenten, website…., wie financiert al deze zaken? 

8. Vraag ivm zoektocht locatie jeugdhuis, jeugdhuisplan, huursubsidie, subsidies voor de opstart 

van een jeugdhuis. 

Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels. 

9. Vraag ivm e-notulering, het digitale archief. 

10. Vraag ivm bijenplan. 

11. Vraag ivm erosiebestrijdingsplan. 

Mondelinge vraag van raadslid Caroline Bonte-Vanraes. 

12. Vraag ivm stedelijke toegankelijkheidsraad. 

 

BESLOTEN 

14. GR/2019/043 | Aanstelling omgevingsambtenaar - milieu.  

15. GR/2019/042 | Nieuwe samenstelling algemene vergadering ouderenadviesraad 

Menen.  

16. GR/2019/057 | Mondelinge vraag van raadslid Bogaert omtrent openingsuren 

bibliotheek.  
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