
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 14 augustus 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

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

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/1716 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nr. 1925  

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 

 

2. CBS/2019/1722 | 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 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

3. CBS/2019/1679 | LEIEDAL: Agenda RVB 19.07.2019 - Verslag RVB  28.06.2019.  

Samenvatting 

LEIEDAL 

Agenda RVB 19.07.2019 

Verslag RVB 28.06.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

4. CBS/2019/1653 | Jaarverslag 2018  

Samenvatting 

Voorleggen highlightversie jaarverslag 2018 

Besluit: Verdaagd 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5. CBS/2019/1694 | 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 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

6. CBS/2019/1612 | Uitbetaling Onderzoekspremie van Onroerend Erfgoed voor 

opmaak beheersplan beschermde vestingmuren langs de Leie.  

Samenvatting 

Kennisname uitbetaling onderzoekspremie voor de opmaak beheersplan vestingentracé door 

Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Premie van 20.000,00 euro wordt uitbetaald aan de stad Menen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/1630 | vraag tot afstand van verkavelingsvergunning V/1243/1  

Samenvatting 

afstand van de verkaveling V/1243/1 op verzoek van alle eigenaars 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

8. CBS/2019/1699 | Ingezonden evenementenformulieren van 12 juli 2019 tot 9 augustus 

2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

9. CBS/2019/1471 | Verslag van de vorige zitting dd. 01 augustus 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 01 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen. 

 

10. CBS/2019/1691 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid  

Samenvatting 

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Lisa Maxy 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

JURIDISCHE DIENST 

11. CBS/2019/1636 | Bestuurlijke politie. Politieverordening door de burgemeester dd. 

19.07.2019 (zonering Vander Merschplein te Menen). Doorverwijzing naar 

gemeenteraad 04.09.2019 ter bekrachtiging  

Samenvatting 

Op 19 juli 2019 nam de burgemeester een politieverordening inzake maatregel ter vrijwaring 

openbare veiligheid en openbare rust op het Vander Merschplein. Deze beslissing dient conform 

art. 134 §1 NGW te worden bekrachtigd door eerstvolgende gemeenteraad, teneinde verder 

geldig te kunnen zijn. Het dossier dient daarom te worden verwezen naar de gemeenteraad van 

04.09.2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

12. CBS/2019/1410 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: nihil 

 

JEUGD 

JURIDISCHE DIENST 

13. CBS/2019/1645 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop strook grond gelegen 

Hospitaalstraat aan Chiro Lauwe voor uitbreiding jeugdlokalen. Goedkeuring 

ontwerpakte en dossier te verwijzen naar gemeenteraad.  

Samenvatting 

Chiro Oskaarke uit Lauwe heeft de onderhandelingen met de stad Menen en met Kerkfabriek 

Sint-Bavo uit Lauwe afgerond tot aankoop van de gronden, nodig ter hernieuwing en uitbreiding 

van het bestaande jeugdheem bij de Hospitaalstraat te Lauwe.  De eigendom van de Kerkfabriek 

Sint-Bavo werd reeds eerder aangekocht. Voor de uitbreiding is een strook grond nodig dat 

momenteel eigendom is van de Stad. De stad verleende reeds in 2018 principiële goedkeuring tot 



verkoop van deze strook. Inmiddels werd door de dienst Vastgoedtransacties de ontwerpakte tot 

verkoop opgemaakt, die nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCHE DIENST 

14. CBS/2019/1690 | aanmaning tot uitvoering flankerende maatregelen na bevel 

burgemeester (Rijselstraat)  

Samenvatting 

De eigenaar van de recent gesloopte panden in de Rijselstraat Menen wordt aangemaand 

om  tijdig de flankerende maatregel tot tijdelijke invulling van de publieke doorsteek uit te voeren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

15. CBS/2019/1625 | afschaffing buurtweg 12 - Kortewaagstraat. Principiële beslissing. 

Doorverwijzing naar GR  

Samenvatting 

In het kader van het optimaliseren van de buurtwegen en trage wegen, stelt de dienst voor om de 

nog bestaande buurtweg 'Chemin 12 - Kortewaagstraat' tussen de Bruggestraat en N32 af te 

schaffen. In de feiten is deze buurtweg niet meer aanwezig op het terrein. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1627 | Heraanleg voetpaden Lauwbergstraat  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de uitgevoerde nutswerken in de Lauwbergstraat stelt de dienst voor om de 

voetpaden te vernieuwen in deze zone. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

17. CBS/2019/1695 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

18. CBS/2019/1692 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het inrichten van 

een fietsstraat in de Hospitaalstraat te Lauwe. Vaststelling.  

Samenvatting 



Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het inrichten van een fietsstraat in de 

Hospitaalstraat te Lauwe. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2019/1693 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

Er worden vlakke borden aangekocht voorzien van een plexi plaat voor aan de borden E1 - ter 

aanvulling van het parkeerverbod. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

ECONOMAAT 

20. CBS/2019/1687 | Aankoop kleine machines voor groendienst stad Menen - Gunning 

van de opdracht  

Samenvatting 

Aankoop kleine machines voor groendienst stad Menen - Gunning van de opdracht. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

21. CBS/2019/1696 | Aanvraag tot het uitstallen van koopwaar  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het uitstallen van koopwaar gedurende 

het seizoen 2019-2020 goed op naam van Lingerie 'Céline et moi' voor de gevraagde oppervlakte 

van 1,2 m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1697 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras  

Samenvatting 

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

goed op naam van Café De nieuwe wandeling voor de gevraagde oppervlakte van 14,4 m² wordt 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

23. CBS/2019/1473 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

24. CBS/2019/1634 | verkaveling Dronckaertstraat B4Projects OMV2019036689 - 

doorverwijzen gemeenteraad inzake tracé der wegen  

Samenvatting 

Doorverwijzen van de verkaveling Dronckaertstraat  OMV2019036689 naar de gemeenteraad om 

kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en een beslissing te nemen inzake 

het tracé der wegen  

Besluit: Verdaagd 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

25. CBS/2019/1683 | Verlenging van de opdracht 'Reinigen en onderhoud werkkledij stad 

Menen'  

Samenvatting 

Verlenging van de opdracht 'Reinigen en onderhoud werkkledij stad Menen'  

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

26. CBS/2019/1474 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 14 augustus 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 14 augustus 2019 voor een 

totaalbedrag van 66.648,83 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1682 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2245 tot en met 

nr. 2246 voor een totaalbedrag van 126.347,80 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2245 tot en met nr. 2246 voor een 

totaalbedrag van 126.347,80 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

28. CBS/2019/1688 | Verjaardagsfeest op 21 september 2019 in de buurtweg te Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een verjaardagsfeest op 21 september 

2019 in de Buurtweg te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1689 | Lagoa Outdoor op 1 september 2019  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de tweede editie van Lagoa Outdoor op 

1 september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1700 | Verjaardagsfeest op 30 augustus 2019 in de Kortewaagstraat te 

Menen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een verjaardagsfeest op 30 augustus 2019 

in een loods in de Kortewaagstraat te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1701 | BBQ café 't Belfort op 31 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een BBQ op 31 augustus 2019 te Menen 

- Grote Markt, café 't Belfort. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1702 | Straatfeest Steenovenstraat op 31 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het straatfeest in de Steenovenstraat op 

31 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1703 | Straatfeest Kranenbroeklaan op 31 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het straatfeest in de Kranenbroeklaan op 

31 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1704 | Buurtfeest in de Herman Roelstraetelaan op 31 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het buurtfeest in de Herman 

Roelstraetelaan op 31 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/1705 | Gebruik CC De Steiger voor repetitie flashmop t.v.v. A Rett Toi 

Pour Courir  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van de oefenzaal in CC De Steiger voor de 

repetitie van een Flasmop ten voordele van A Rett Toi Pour Courir. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1706 | Gebruik braakliggend terrein voor plaatsing springkasteel  



Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van het braakliggende terrein, gelegen naast 

Dronckaertstraat 105 te Rekkem, voor de plaatsing van een springkasteel ter gelegenheid van een 

familie-bbq op zondag 8 september 2019.  

Dit terrein is eigendom van Stad Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1707 | Wielerwedstrijd Omloop van de Grensstreek op 20 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van Omloop van de Grensstreek op 20 

augustus 2019 in de Ringlaan te Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1714 | Parkstraatfeest op 14/08/2019 - aanpassing TVR  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Parkstraatfeest op 14/08/2019 te 

Parkstraat Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

39. CBS/2019/1686 | Deelname aan het Groot Dictee heruitgevonden met de bibliotheek  

Samenvatting 

Het is een voorstel om met de bibliotheek mee te werken aan "het groot dictee heruitgevonden" 

op 6/12/2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

40. CBS/2019/1713 | Brief deputatie - Grensland circulair  

Samenvatting 

In het kader van de oproep Vlaanderen circulair heeft het platform Grensland Menen-Wervik ene 

projectvoorstel Grensland circulair uitgewerkt. Het project beoogt de realisatie van een 

totaalconcept voor een net en circulair bedrijventerrein op Grensland. 

Om het project maximale slaagkansen te geven vraagt het platform financiële ondersteuning aan 

de provincie West-Vlaanderen. Hiervoor richt het platform een brief aan de deputatie. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

41. CBS/2019/1698 | Verzet en bevrijding van Menen in de 2e WO  

Samenvatting 



In kader van 75 jaar herdenking WO 2 wordt volgende activiteit voorgesteld: 

- zo. 15/09/2019 om 10u en 14u: begeleide wandeling "Verzet en bevrijding van Menen" 

- zo. 15/09/2019 doorlopend van 10u tot 16u: openstelling schuilkelder met aanwezigheid van een 

gids 

- van za. 14/09/2019 t.e.m. zo. 22/09/2019: vrij bezoek aan de schuilkelder mogelijk tijdens de 

openingsuren dienst toerisme 

- Schoolprogramma: van 16 t.e.m. 20 september scholen van lager en secundair onderwijs de kans 

geven om gratis de rondleiding met een gids te reserveren. Niet op maandag en woensdag. 

Besluit: Goedgekeurd met voorstel tot extra activiteit. 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

42. CBS/2019/1525 | Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - aanstelling 

ICT-deskundige B1-B3 voor onbepaalde duur  

Samenvatting 

Afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie - ICT - aanstelling ICT-deskundige B1-B3 voor 

onbepaalde duur 

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/1635 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - deskundige 

bibliotheek (B1-B3) (m/v) ten behoeve van de bibliotheek - afsluiten kandidatenlijst 

en samenstelling jury.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - Bibliotheek - deskundige bibliotheek (B1-B3) (m/v) ten behoeve 

van de bibliotheek - afsluiten kandidatenlijst en samenstelling jury. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1668 | Goedkeuren van publicatie ivm de volgende selecties: -1) 

afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a-A4b) -2) 

afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling (A1a-A3a) -3) diensthoofd gebouwen 

(A1a - A3a) of (B4 - B5).  

Samenvatting 

Goedkeuren van publicatie ivm de volgende selecties: 

afdelingsverantwoordelijke Vrije tijd en onderwijs (A4a-A4b) 

afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling (A1a-A3a) 

diensthoofd gebouwen (A1a - A3a) of (B4 - B5) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/1671 | Vrije tijd en onderwijs - afdelingsverantwoordelijk Vrije tijd en 

onderwijs (A4a-A4b) - goedkeuren aanwervingsprocedure  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure functie van afdelingsverantwoordelijke 

(A4a - A4b) Vrije tijd en onderwijs 

Besluit: Goedgekeurd 

 



46. CBS/2019/1672 | Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure functie van 

afdelingsverantwoordelijke Stadsontwikkeling (A1a-A3a)  

Samenvatting 

Goedkeuren vacantverklaring en aanwervingsprocedure functie van afdelingsverantwoordelijke 

(A1a - A3a) Stadsontwikkeling 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2019/1684 | Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - aanstelling administratief 

medewerker bibliotheek C1-C3 na interne personeelsmobiliteit  

Samenvatting 

Vrije tijd en onderwijs - bibliotheek - aanstelling administratief medewerker bibliotheek C1-C3 na 

interne personeelsmobiliteit 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

48. CBS/2019/1680 | Ambtshalve inschrijving  

Samenvatting 

Ambtshalve inschrijving. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


