
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van donderdag 1 augustus 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Mieke Syssauw, Virginie Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

D-PUNT 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

1. CBS/2019/1678 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

2. CBS/2019/1626 | LEIEDAL - Proces-verbaal van de algemene vergadering van 

28.05.2019.  

Samenvatting 

LEIEDAL - Proces-verbaal van de algemene vergadering van 28.05.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

3. CBS/2019/1655 | Leiedal - Agenda raad van Bestuur dd. 28.06.2019. Verslag Raad van 

Bestuur dd. 14.06.2019  

Samenvatting 

Leiedal - Agenda raad van Bestuur dd. 28.06.2019 

Verslag Raad van Bestuur dd. 14.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

4. CBS/2019/1658 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  



Samenvatting 

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

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

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

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

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

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

5. CBS/2019/1638 | Verslag Projectstuurgroep 25 juni 2019  

Samenvatting 

Op dinsdag 25 juni 2019 werd een projectstuurgroep samengeroepen om verschillende 

agendapunten te bespreken. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

6. CBS/2019/1624 | Call lokale energieprojecten 2019  

Samenvatting 

Toekenning projectsubsidie voor het uitvoeren van lokale energieprojecten in het kader van de 

projectoproep 2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

7. CBS/2019/1600 | Agentschap Onroerend Erfgoed: Toelating onder voorwaarden voor 

handelingen aan beschermd goed Krijgshospitaal van de Zusters van Annuciaten.  

Samenvatting 

Agentschap Onroerend Erfgoed geeft toelating onder voorwaarden voor het plaatsen van 

zonnepanelen op één dakvlak (achterzijde) aan het beschermd onroerend goed Krijgshospitaal van 

de Zusters Annuciaten, Ieperstraat 14 te Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/1409 | Verslag van de vorige zitting dd. 17 juli 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 17 juli 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

9. CBS/2019/1585 | Handhavingsweek zwerfvuil/sluikstort 2019  

Samenvatting 

De handhavingsweek zwerfvuil/sluikstort (4° editie) gaat dit jaar door van maandag 30 september 

2018 tot en met zondag 6 oktober 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/1591 | Democratisering, participatie en burgerschap van jongeren  

Samenvatting 

Plaatsen van stemhokjes tijdens Wieltjesfeesten i.k.v. het project "participatie, burgerschap en 

democratisering van jongeren in Menen". 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

11. CBS/2019/1357 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOON- EN THUISZORG 

THUIS- EN OUDERENZORG 

12. CBS/2019/1642 | Advies omtrent de aanvraag tot voorafgaande vergunning voor de 

realisatie van een lokaal dienstencentrum in Lauwe.  

Samenvatting 

Het OCMW van Menen heeft sinds de opstart van het zorgstrategisch plan altijd de intentie gehad 

om per deelgemeente een lokaal dienstencentrum op te starten.  In het jaar 2004 kregen wij 

reeds een voorafgaande vergunning om een lokaal dienstencentrum in Lauwe uit  te baten.  Dit 

zou gebeuren een nieuw aanpalend gebouw. (Indigo)  De start kon echter maar plaatsvinden na de 

realisatie van een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint Gerardus (Ceres). 

Omdat het gebouw dat zou dienen voor het dienstencentrum eerst tijdelijk als deel van het 

woonzorgcentrum uitgebaat werd.  Door juridische problemen is de eerste fase van het 

woonzorgcentrum pas in het voorjaar 2019 afgerond en kon het lokaal dienstencentrum niet 

opgestart worden. Ondertussen is het de bedoeling om het lokaal dienstencentrum niet meer uit 

te baten in het aanvankelijk daartoe voorziene gebouw.  Er wordt geopteerd dit te doen in het 

OC Lauwe.  Dit zal een multifunctionele invulling krijgen.  

Op die manier kunnen we niet enkel onze extramurale dienstverlening verder uitbouwen om een 

naadloze overgang van extra-en transmurale zorg naar intramurale zorg mogelijk te maken maar 

kunnen we deze ook geografisch beter spreiden en aanbieden.  

Op die manier kunnen we ook voor Lauwe meer garantie bieden dat we voor een grotere groep 

ouderen en personen met een eerste zorgbehoevendheid een uitgebreid aan bod van activiteiten 

i.s.m. het OC Lauwe en de plaatselijke verenigingen, sociaal netwerk en dienstverlening aanbieden 

waardoor we een opname in een WZC zo lang mogelijk uitstellen. 

  



De verdere uitrol van de buurtgerichte zorg, dat reeds is opgestart in de andere twee lokale 

dienstencentra, kan ook opgestart worden in de deelgemeente Lauwe.   

De aanvraag en toekenning van een voorafgaande vergunning is nog geen effectieve erkenning.  De 

toekenning wordt wel gereserveerd in de programmatiecijfers van de Vlaamse 

overheid.  Wanneer er geopteerd wordt om effectief een erkenning aan te vragen dan dient er 

een effectief erkenningsdossier en aanvraag opgemaakt te worden.  Een voorafgaandelijk 

vergunning is 5 jaar geldig en is 2 maal verlengbaar. 

Aan een erkenning is een subsidie verbonden van 32742,41 euro verbonden;  Er dient minimum 

1/2 centrumleider op B niveau aangeworven te worden. 

Om een aanvraag in te dienen dient er advies aan het CBS gevraagd te worden met expliciete 

vermelding dat het CBS Bureau erkent dat het lokaal dienstencentrum Lauwe past in het sociaal 

beleid van de gemeente en het OCMW en bijdraagt tot de realisatie ervan en dat er bereidheid is 

tot samenwerken met het gemeentebestuur en het OCMW  

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/1654 | Word een Think Pink - gemeente  

Samenvatting 

Via mail ontvingen we de vraag om ons als stad initiatieven te nemen rond de borstkankermaand 

oktober en ook om een Think Pink gemeente te worden en de strijd tegen borstkanker aan te 

gaan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

14. CBS/2019/1631 | omgevingswerken PTW: informeren buurtbewoners en inwoners  

Samenvatting 

 betreft 

1. omgevingswerken PTW: de  buurtbewoners en inwoners informeren over de start van de 

werken en een toelichting qua parkeermogelijkheden, vrije doorgang, bereikbaarheid. 

2. gebruik van de grasvelden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

15. CBS/2019/1621 | Projectprogramma SURE2050  

Samenvatting 

SURE2050 

 Is een consortium van publieke instellingen en private partners dat steden en gemeenten 

faciliteert bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedstrategie voor de publieke gebouwen. 

Het consortium is opgericht in kader van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma 

HORIZON 2020. 

 De doelstelling van SURE2050 zijn het maatschappelijk rendement van de vastgoedobjecten in de 

gemeentelijke of stedelijke vastgoedportefeuille te maximaliseren, het financieel rendement te 

optimaliseren, klimaatneutraliteit realiseren, ecologische voetafdruk verminderen en de kwaliteit 

van de vastgoedobjecten verhogen. Daarbij wordt rekening gehouden met ruimtelijke aspecten 

(invulling openbare ruimte), nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, 'New Governance' 



concept, 'Het nieuwe werken' ('het anders werken'), technologische, demografische, 

maatschappelijke en economische veranderingen en het wettelijk kader (normen en verplichtingen 

met betrekking tot performances van gebouwen) 

 De aanpak bestaat erin om organisatorische verbeteringen te bewerkstelligen op de volgende 

organisatie belangen: realiseren van draagvlak in de organisatie, vastgoed informatievergaring, 

beleidsvisie en -strategie (lange termijn planning; vastgoedbeleid- en beheersplannen), tactische en 

operationele planning (object uitvoeringsplannen), operationele capaciteit (organisatie en 

structuur van professionele gemeentelijk of stedelijke vastgoeddienst; kennis, expertise en 

personele bezetting), samenwerkingsverbanden, centralisatie van vastgoedmanagement, duurzame 

aankopen (aankoopcentrale), financiering en interne controle;  

CONTEXT voor SURE2050 

Horizon 2020 is het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma, het is een innovatie-

investeringsprogramma), met bijna 80 miljard euro aan financiering beschikbaar over 7 jaar (2014-

2020), naast de particuliere investering die dit geld zal aantrekken. Bedoeling is dat Innovatieve 

ideeën vanuit (het) onderzoek hun doorgang vinden naar de markt en openbare sector. 

HORIZON 2020 

Is het financieringsinstrument voor de uitvoering van de Innovatie-Unie, een initiatief van Europa 

2020 dat tot doel heeft het wereldwijde concurrentievermogen van Europa veilig te stellen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

16. CBS/2019/1644 | Patrimonium. Beslissing tot verderzetten onderhandelingen tot 

aankoop woning Wervikstraat 68  

Samenvatting 

De gemeenteraad besliste in zitting van 17.12.2018 principieel tot onteigening van het pand 

gelegen Wervikstraat 8 te 8930 Menen. Besprekingen met de eigenaar zijn reeds  lopende sinds 

2015. De aankoop is nodig ter realisatie van een toegangsweg via de Wervikstraat 

voor  ontsluiting van de RITO-site . 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCHE DIENST 

17. CBS/2019/1641 | Patrimonium. Beslissing tot desaffecatie uit het openbaar domein 

van openbare wegenis met oog op realisatie van project Leiewerken door De 

Vlaamse Waterweg.Dossier ter verwijzing naar gemeenteraad.  

Samenvatting 

In het kader van de realisatie van het project Leiewerken dient de Oostkaai en de toegang tot de 

naastgelegen parking Oostkaai, momenteel gemeentelijke wegenis en behorend tot het openbaar 

domein van de stad Menen, gedesaffecteerd te worden uit het openbaar domein van de stad, dit 

met het oog op de overdracht ervan aan De Vlaamse Waterweg (DVW). Deze desaffectatie 

kadert eveneens in de besprekingen met DVW tot minnelijke en kosteloze verwerving van deze 

zone. 

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de gemeenteraad van 2 oktober 2019. 

 

OPENBARE WERKEN 

18. CBS/2019/1522 | Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en 

Verkeer voor de studie van de heraanleg van de Grote Weg – Castertstraat. 

Doorverwijzing naar de Gemeenteraad.  



Samenvatting 

Gezien het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Menen voorzien om in de Grote Weg en 

Castertstraat gezamenlijk werken uit te voeren, wordt voorgesteld om een 

samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners af te sluiten. In eerste instantie wordt een 

samenwerkingsovereenkomst voor diensten, namelijk de studie, af te sluiten. 

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de gemeenteraad van 4 september 2019. 

 

19. CBS/2019/1524 | Bestek voor de studie voor heraanleg van de Grote Weg – 

Castertstraat. Doorverwijzing naar de gemeenteraad voor vaststelling GW - GVW  

Samenvatting 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Menen voorzien om in de Grote Weg en 

Castertstraat gezamenlijk werken uit te voeren. Het bestek met de gunningswijze en 

gunningsvoorwaarden ligt voor ter doorverwijzing naar de Gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd en verwezen naar de gemeenteraad van 4 september 2019. 

 

20. CBS/2019/1656 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nrs. 1942, 1944, 1948, 1949, 1925, 1945, 1934, 1935 en 

1936.  

Samenvatting 

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

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/1659 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

22. CBS/2019/1632 | Bewonersvergadering Wahisstraat - Brief aan bewoners.  

Samenvatting 

Op 15/03/2019 ging in de Wahisstraat een bewonersvergadering door naar aanleiding van de 

problematiek rond parkeren en de snelheidsproblematiek in de straat. Ondertussen werden reeds 

een aantal stappen gezet en wordt voorgesteld om een brief te verdelen naar de bewoners met 

een stand van zaken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

23. CBS/2019/1643 | Goedkeuring wijziging startplaats stadslijn 44  

Samenvatting 



Vanuit De Lijn komt de vraag om het startpunt van stadslijn 44 te verleggen van de Zuidstraat 

naar het station. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

24. CBS/2019/1614 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Er worden rijbaan separatoren aangekocht (rode en witte blokken in polyethyleen). Dit ter 

vervanging van de aanwezige separatoren die kapot zijn en bijkomend te plaatsen onder andere in 

de Dadizelestraat voor de herinrichting van het kruispunt met de Vooruitgangsstraat en 

Blekersstraat 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/1623 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele 

onderbroken lijnen op gewestwegen. Aanpassing. Vaststelling  

Samenvatting 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen op gewestwegen. 

Aanpassing. Vaststelling 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

26. CBS/2019/1613 | Campagne 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen'  

Samenvatting 

Ondersteunen campagne 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen' door promotie in 

Leiedraad, website en facebookpagina.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1620 | Bestrijding duiven met roofvogels  

Samenvatting 

Verwilderde duiven bestrijden met roofvogels op grondgebied Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

28. CBS/2019/1633 | Initiatief 'Mooimakers'  

Samenvatting 

Ondersteunen initiatief ‘Mooimakers’ door promotie in Leiedraad, website en facebookpagina. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



OMGEVING 

OMGEVING 

29. ZONDER VOORWERP  

 

30. CBS/2019/1601 | Uitnodiging overleg 5 september 2019 voor opstart verkennend 

traject Intergemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan  

Samenvatting 

Uitnodiging overleg 5 september 2019 voor de opstart verkennend traject Intergemeentelijk 

Ruimtelijk Beleidsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

31. CBS/2019/1411 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OPENBARE WERKEN 

32. CBS/2019/1439 | Principiële beslissing omtrent ligging van de trage verbinding tussen 

Noordkaai en Waalvest in het kader van Leiewerken  

Samenvatting 

Binnen het dossier rond de Leiewerken wordt ter hoogte van de Grondwetstraat en de 

sportvelden langs de Noordkaai een fietsersbrug aangelegd. Ter hoogte van de landing van de brug 

wordt een trage verbinding voorzien die langs de sportvelden verbinding maakt met de Waalvest 

en zo een korte route richting centrum realiseert voor de fietsers en voetgangers. 

Voor de ligging van deze verbinding en de aansluiting op Waalvest liggen enkele scenario’s nog 

voor. 

Besluit: Verdaagd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

33. CBS/2019/1412 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 1 augustus 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 1 augustus 2019 voor een 

totaalbedrag van 793.799,72 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1652 | Gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd 

worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt  

Samenvatting 



Vaststellen en uitvoerbaar verklaren gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 

beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt. Aanslagjaar 2019 – deel 1. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

35. CBS/2019/1617 | Avondrit KMAC (motorondrit) op 23/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Avondrit KMAC (motorondrit), met 

aankomst aan café 'Au Damier' op 23/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1619 | 't Hoekske van Betlehem (buurtfeest) op 24/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 't Hoekske van Betlehem (buurtfeest) op 

24/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1640 | 4e rit West-Vlaanderen cyclingtour op 25/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 4e rit West-Vlaanderen cyclingtour op 

25/08/2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1661 | Café Conge op 16/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Café Congé op 16/08/2019 in café 

Cosmopolite te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/1662 | 21e voetbaltornooi JC 't Kringske op 17-18/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 21e voetbaltornooi JC 't Kringske op 17-

18/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1663 | Barbecue hondenopleidingscentrum De Eendracht op 17/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Barbecue hondenopleidingscentrum De 

Eendracht op 17/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 



41. CBS/2019/1665 | Straatfeest Prins-Regentstraat op 15/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Straatfeest Prins-Regentstraat op 

15/08/2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/1666 | Petanquetornooi Roo Campagne - Witte Zwaan op 15/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Petanquetornooi Roo Campagne - Witte 

Zwaan op 15/08/2019 te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1667 | 10e Grote Prijs café Baskuul (wielerwedstrijd) op 15/08/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van 10e Grote Prijs café Baskuul 

(wielerwedstrijd) op 15/08/2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1669 | Opdracht om bewonersbrief uit te delen door Omloop van de 

Slagvelden  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het ronddelen van bewonersbrieven door onze dienst, en 

dit in opdracht van Omloop van de Slagvelden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1670 | Tombola MS huis Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een tombola ten voordele van MS huis 

Menen op 28/09/2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

46. CBS/2019/1648 | Ondersteuning project" De Panden"  

Samenvatting 

 

Ondersteuning project De Panden 

Op de voorbije bijeenkomsten van het College van Burgemeester en Schepenen op 8 oktober 

2018 en 22 oktober 2018, werd de principiële toestemming verleend tot het invullen leegstaande 

panden Leiebrug. 

Dhr. Chiel Vandenberghe, directeur cc De Steiger, werd als coördinator en contactpersoon 

tussen de Vlaamse Waterweg en de deelnemende Meense verenigingen aangesteld. 



Binnen de cel Cultuur, stad Menen, werd het initiatief besproken met Schepen Vanryckegem.  Er 

is nood aan financiële ondersteuning.  Het voorstel is € 5.000,00 te storten voor ondersteuning 

van verschillende projecten die momenteel en in de toekomst zullen plaats grijpen.  Er is 

budgettaire ruimte. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

47. CBS/2019/1660 | Onderwijs: principiële goedkeuring voor organisatie Technopolis 

ON Tour voor leerlingen basisonderwijs.  

Samenvatting 

Onderwijs: principiële goedkeuring voor organisatie Technopolis ON Tour voor leerlingen 

basisonderwijs. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ERFGOED 

CULTUUR 

48. CBS/2019/1629 | Samenwerkingsverband Vlaamse vestingsteden  

Samenvatting 

De Stad Dendermonde neemt het initiatief om bij alle Vlaamse vestingsteden te polsen naar de 

nood voor het oprichten van een Vlaams netwerk vestingsteden. 

Aan de hand van een vragenlijst wordt gepolst naar de concrete noden en wensen van de Vlaamse 

vestingsteden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

49. CBS/2019/1647 | Inspraakmoment dierenwelzijn  

Samenvatting 

De stad organiseert op Werelddierendag (4 oktober 2019) een overlegmoment omtrent 

dierenenwelzijn.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/1494 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - dienst 

communicatie - aanstelling diensthoofd - beleidsmedewerker communicatie na 

gunstige evaluatie proeftijd na bevordering.  

Samenvatting 

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - dienst communicatie - aanstelling diensthoofd - 

beleidsmedewerker communicatie na gunstige evaluatie proeftijd na bevordering. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



51. CBS/2019/1637 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische 

uitvoerende diensten - genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na 

arbeidsongeval - consolidatie.  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - technische uitvoerende diensten - genezing 

zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2019/1651 | Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd gebouwendienst 

(A1a-A3a of B4-B5) (m/v) samenstelling jury.  

Samenvatting 

Infrastructuur en technische diensten - diensthoofd gebouwendienst (A1a-A3a of B4-B5) (m/v) 

samenstelling jury. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/1673 | Kennisname tuchtverslag en eventuele oproeping hoorzitting.  

Samenvatting 

In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen heeft de 

tuchtonderzoeker het tuchtverslag afgerond. Dit tuchtverslag en het voorstel van sanctie wordt 

overgemaakt aan het CBS ter kennisname. Indien het CBS oordeelt dat dit mogelijks 

tuchtvergrijpen betreffen, nodigt zij betrokken personeelslid uit om gehoord te worden, teneinde 

hierover zijn verweer te kunnen formuleren. 

Besluit: Goedgekeurd 
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