
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 28 augustus 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Patrick Roose, Schepen van Publieke Ruimte 

D-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

1. CBS/2019/1798 | Tijdelijke vervanging wegens medische redenen op verzoek van een 

raadslid.  

Samenvatting 

Tijdelijke vervanging wegens medische redenen op verzoek van een raadslid.  

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad van 4 september 2019 

(agendapunt bij hogdringendheid).  

 

A-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/1773 | 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 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

3. CBS/2019/1764 | Rechtszaken. LAR-Zuid. Engagementsverklaring en afstand van 

beroepen. Kennisname  

Samenvatting 



Inzake de aanleg van groenbuffer  en bufferbekken bij LAR-Zuid  werd door de stad Menen (en 

andere betrokken partijen) een gezamenlijk engagement ondertekend , ter bevestiging van de 

afspraken van alle betrokken partijen, waardoor ook de procedure hangende voor de Deputatie 

kon worden afgesloten, na eerdere afstand van het beroep, door het buurtcomité. De Deputatie 

nam reeds op 13.06.2019 akte van de afstand van het beroep.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

4. CBS/2019/1781 | Ingezonden evenementenformulieren van 15 augustus 2019 tot 23 

augustus 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2019/1782 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

6. CBS/2019/1580 | Verslag van de vorige zitting dd. 21 augustus 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 21 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

7. CBS/2019/1729 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeeenteraad dd. 4 september 

2019  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad van 4 september 2019 dienen verdeeld te worden per 

schepen. De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd.  

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

8. CBS/2019/1581 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 



JEUGD 

JEUGDDIENST 

9. CBS/2019/1770 | Aanvraag tot organisatie leefweek in lokalen Hoeve Delaere van 13 

tot en met 18 oktober 2019.  

Samenvatting 

Aanvraag tot de organisatie van een leefweek in de lokalen van Hoeve Delaere ten behoeve van 

de Tiptiens van Chiro Padiro van 13 tot en met 18 oktober 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

10. CBS/2019/1783 | Verhuizen van speelinfra in Park Ter Walle  

Samenvatting 

Voorstel tot verhuizen van speelinfra in Park Ter Walle naar aanleiding van de omgevingswerken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/1786 | Dag van de Jeugdbeweging  

Samenvatting 

Organisatie Dag van de Jeugdbeweging en bijbehorende kinderfuif op 18 en 19 oktober 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1787 | Aanvraag tot organisatie leefweek in lokalen Hoeve Delaere van 20 

tot en met 25 oktober 2019.  

Samenvatting 

Aanvraag tot de organisatie van een leefweek in de lokalen van Hoeve Delaere ten behoeve van 

de Api's van Chiro Padiro van 20 tot en met 25 oktober 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

13. CBS/2019/1743 | Terugvorderen verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Terugvorderen verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

14. CBS/2019/1776 | herstel en behandelen van metalen structuur op binnenplein 

stadhuis Menen  

Samenvatting 

De verf op de metalen structuur van de patio (kant buiten) bladert af. Naast het esthetische 

aspect kan er niet meer voldaan worden aan de eis van de brandweer (Rf-waarde van 1 uur ). Er 

wordt dan ook voorgesteld het probleem en de oorzaak te analyseren en aan te pakken.  

Besluit: Goedgekeurd 



 

PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

15. CBS/2019/1432 | Patrimonium. Perceel gelegen naast Wervikstraat 89. Goedkeuring 

precair gebruik.  

Samenvatting 

De stad is eigenaar van een perceel grond, momenteel groenzone op hoek 

Wervikstraat/Hogeweg te Menen. De eigenaar van het aanpalende stuk wenst dit stuk grond in 

precair gebruik te nemen voor buitenruimte bij zijn handelszaak en plaatsing van een aantal 

automaten. Het betreft een bevestiging van het precair gebruik reeds verleend aan voormalige 

uitbater. De automaten zijn onderworpen aan de gemeentelijke belasting hiervoor. 

Het precair gebruik van dit perceel dient geformaliseerd en goedgekeurd te worden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

NETHEID VAN DE STAD 

OMGEVING 

16. CBS/2019/1753 | Operatie Proper - Beloningssysteem  

Samenvatting 

Operatie Proper is initiatief van Mooimakers. Het is een beloningssysteem voor scholen, groepen 

en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te 

pakken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

JURIDISCHE DIENST 

17. CBS/2019/1768 | Patrimonium. Wegenis LAR-Zuid. Verzoek tot overdracht wegenis 

in openbaar domein  

Samenvatting 

Vraag wordt gesteld tot overdracht van de wegenis op Lar-Zuid naar het openbaar domein 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

18. CBS/2019/1774 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 



19. CBS/2019/1742 | Aanvragen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

Samenvatting 

Voorzien van 2 parkeerplaatsen mindervaliden op de parking tegenover de ingang van het kerkhof 

in de Dadizelestraat 

Aanvraag parkeerplaats mindervaliden Wijk Ten Bulcke, Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/1771 | Problematisch in-en uitrijden Parkietenlaan - Hogeweg  

Samenvatting 

Wij ontvingen meldingen omtrent de moeilijkheden rond het in-en uitrijden op het kruispunt 

Parkietenlaan-Hogeweg. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

21. CBS/2019/1777 | Aanvraag plaatsen gevelbeplanting  

Samenvatting 

Ter verfraaiing van het straatbeeld wordt de aanleg van geveltuintjes mits vergunning toegestaan 

(GR 26.11.2007) en dit onder de voorwaarden van goedgekeurd reglement. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

22. CBS/2019/1752 | Verdeling van een perceel grond te Menen, Vlamingenstraat 109, 

kadastraal gekend onder de 1 afdeling, sectie D, perceel nr. 0147W34  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond, kadastraal gekend onder de 1 afdeling, sectie D, 

perceel nr. 0147W34, volgens bijgevoegd kadasterplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

23. CBS/2019/1540 | Principevoorstellen afwerking vrijkomende gevels i.k.v. sloopwerken 

Leiewerken.  

Samenvatting 

Principevoorstellen voor afwerking vrijkomende gevels i.k.v. vrijkomende gevels Leiewerken om 

tot een princiëpele goedkeuring te komen voor het indienen van de OMV. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 



24. CBS/2019/1583 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 28 augustus 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 28 augustus 2019 voor een 

totaalbedrag van 50.092,93 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

25. CBS/2019/1754 | Mosselsouper café Cosmopolite op 7 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Mosselsouper café Cosmopolite op 7 

september 2019 te Stationstraat Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1756 | Wieltjesfeesten aan't station op 6 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wieltjesfeesten aan't station op 6 

september 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

27. CBS/2019/1757 | Wevelgem-Roubaix-Wevelgem op 7 en 8 september 2019  

Samenvatting 

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

de Wevelgem-Roubaix-Wevelgem (MTB Gaston Rebrytocht) op 7 en 8 september 2019 op het 

grondgebied van Menen en Lauwe  

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2019/1758 | Bloemenfeest op 8 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Bloemenfeest op 8 september 2019 te 

Bloemenwijk Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/1759 | Opendeurdag brandweer Lauwe op 8 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Opendeurdag brandweer Lauwe op 8 

september 2019 te Brandweerkazerne Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

30. CBS/2019/1760 | Kubbtornooi - benefiet Bart Vandoorne op 14 september 2019  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van kubbtornooi - benefiet Bart Vandoorne 

op 14 september 2019 te Wijkcentrum Koekuit Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/1762 | Schippersweekend van 13 tot 15 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Schippersweekend van 13 tot 15 

september 2019 te Hoeve Delaere Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/1763 | Wandelevenement en eetfestijn Donate-a-dog op 14 september 

2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wandelevenement en eetfestijn Donate-

a-dog op 14 september 2019 te Menen, refter en koer vbs Blijdhove Binnenhof. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/1765 | MOEV cross op 18 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van MOEV cross (veldloop voor scholen) op 

18 september 2019 te Menen, plein overleie, Oude Leielaan 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/1766 | Petanquetornooi  op 21 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Petanquetornooi op 21 september 2019 

te Brouwerspark Menen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/1775 | Parkeerverbod Te Velde op 10 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Parkeerverbod Te Velde op 10 

september 2019 te Menen. 

Dit is een activiteit op een boerderij in Moorsele, TVR overlapt ook grondgebied Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1778 | Wieltjesfeesten op 6 en 7 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wieltjesfeesten op 6 en 7 september 

2019 te Menen centrum 

Besluit: Goedgekeurd 

 



37. CBS/2019/1779 | Buurtfeest Kamiel Beerlandtstraat op 7 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Buurtfeest Kamiel Beerlandtstraat op 7 

september 2019 te Kamiel Beerlandtstraat te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1780 | Kippenfestijn OCMW Menen op 31 augustus 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kippenfestijn OCMW Menen op 31 

augustus 2019 te Dorpshuis Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

39. CBS/2019/1751 | GBS Barthel (Rekkem): schoolreglement 2019-2020 voor 

agendering gemeenteraad.  

Samenvatting 

Gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem): schoolreglement 2019-2020 voor agendering 

gemeenteraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/1772 | GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: aanvraag 1/5 

loopbaanonderbreking medische bijstand door een kleuteronderwijzeres.  

Samenvatting 

GBS Barthel (Rekkem): schooljaar 2019-2020: aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking medische 

bijstand door een kleuteronderwijzeres.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

41. CBS/2019/1788 | Deelname aan projectvoorstel verweefcoach Leiedal  

Samenvatting 

Leiedal doet een oproep aan alle gemeenten binnen haar werkingsgebied om in te tekenen op 

haar projectvoorstel voor de aanstelling van een voltijdse intergemeentelijke verweefcoach. De 

aanstelling van een verweefcoach kadert binnen een subsidieoproep van het Vlaams Agentschap 

voor Innoveren en Ondernemen. De intergemeentelijke verweefcoach zal ter beschikking staan 

van de deelnemende gemeenten en zal concreet werk maken van optimale verweving tussen 

wonen en werken door ten volle in te zetten op reconversieprojecten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

42. CBS/2019/1747 | Kansspelvergunning Café Du Centre  

Samenvatting 



Het afleveren van een positieve verklaring van de burgemeester betreffende de aanvraag voor een 

kansspelvergunning klasse C aan XXXXXX. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

TOERISME 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

43. CBS/2019/1767 | Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en recreatie met 

Westtoer voor periode 2020-2025  

Samenvatting 

Vraag tot ondertekening samenwerkingsovereenkomst Westtoer voor de komende periode van 

2020-2025. 

Doel: verdere ontwikkeling en promotie van de toeristisch-recreatieve troeven van Menen 

Door: 

- organiseren van regiowerking Toerisme Leiestreek 

- coördinatie uitvoering strategisch beleidsplan Leiestreek 

- opzetten diverse marketingcampagnes 

- verder ontwikkelen van het recreatief aanbod in de regio 

- ondersteuning van de toeristische projecten van de gemeente en coördinatie en 

kwaliteitscontrole van dienstverlening en onthaal 

- Raadpleging van het kenniscentrum mogelijk maken door het inventariseren van relevante data 

en jaarlijkse publicatie van de kerncijfers 

- de gemeente bij te staan met hun advies, consultancy en vorming voor gemeentelijke toeristisch-

recreatieve initiatieven en projecten 

De gemeente participeert in de regionale overlegstructuren door afvaardiging in de Algemene 

Vergadering en de Raad van bestuur van Toerisme Leiestreek. Tevens voorziet men een 

afgevaardigde in het ambtelijk overlegplatform. 

De gemeente zorgt voor de nodige input bij opmaak en uitvoering van acties m.b.t. strategisch 

beleidsplan en bovenlokale initiatieven 

De gemeente betaald hiervoor een jaarlijkse basisbijdrage van € 2.050,00 ter ondersteuning van 

de werking van het regioteam en een bijdrage van € 5.640,00 in de promotiepool van Leiestreek, 

jaarlijks met 1% geïndexeerd. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenterad van 2 oktober 2019. 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


