
GEMEENTERAAD

AGENDA  zitting van woensdag 4 september 2019 om 19:00 u.

OPENBAAR

1. GR/2019/140 | Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid.

Samenvatting

Zwangerschapsrust en vervanging van een raadslid
Betreft: Stefanie Platteau

2. GR/2019/159 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid.

Samenvatting

Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid
betreft: Lisa Maxy

3. GR/2019/138 | Bestuurlijke politie. Bekrachtiging van politieverordening door de burgemeester 
dd. 19.07.2019 inzake maatregelen ter vrijwaring openbare veiligheid en openbare rust op 
Vander Merschplein te Menen.

Samenvatting

Op 19 juli 2019 nam de burgemeester besluit tot goedkeuring politieverordening ter vrijwaring van 
openbare veiligheid en rust op het Vander Merschplein te Menen. Het plein werd opgedeeld in 
zones, waar het enkel toegestaan werd om te voetballen in de specifieke voetbalzone, en niet in de 
monumentzone of in de speel- en recreatiezone. 

De gemeenteraad dient deze verordening in eerstvolgende zitting te bevestigen opdat deze nog 
kan blijven gelden. De maatregel zal in september nader worden geëvalueerd. 

4. GR/2019/137 | Samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Menen en W13. 
Subsidieretentie in het kader van het project "versnellen van energetische renovaties via een 
rollend fonds" voor noodkopers.

Samenvatting

Goedkeuring en ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Menen en 
W13. Subsidieretentie in het kader van het project "versnellen van energetische renovaties via een 
rollend fonds" voor noodkopers.

5. GR/2019/165 | Projectprogramma SURE2050. Kennisname.

Samenvatting

Het SURE2050 project faciliteert de (vastgoedbeleid)doelstellingen van TEAM8930, 
doelstelling(boom) MJP20-25: verduurzamen van stedelijk patrimonium, strategische aanpak van 
de stedelijke vastgoedportefeuille. Het College van Burgemeester en Schepenen wenst zich binnen 
dit kader te engageren en brengt dit aan de Raad ter kennis.



6. GR/2019/161 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop strook grond gelegen Hospitaalstraat aan 
Chiro Lauwe voor vernieuwing en uitbreiding jeugdheem. Goedkeuring ontwerpakte tot 
verkoop.

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.  Inmiddels werd door de dienst Vastgoedtransacties de ontwerpakte tot 
verkoop opgemaakt, die nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

7. GR/2019/167 | Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de 
studie van de heraanleg van de Grote Weg – Castertstraat. Goedkeuring.

Samenvatting

Gezien het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV) 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 met het oog op 
het gezamenlijk aanbesteden van de nodige ontwerpopdrachten.

Daarbij zal het A.W.V. namens de beide besturen optreden als aanbestedende overheid.

8. GR/2019/168 | Studie voor de heraanleg van de Grote Weg – Castertstraat. Vaststelling van de 
wijzen van gunnen en gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Menen voorzien om in de Grote Weg en 
Castertstraat gezamenlijk werken uit te voeren. De aanstelling van een ontwerpbureau is daartoe 
de eerste gezamenlijke stap. De Gemeenteraad dient het bestek daartoe bij vaststellen wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden te behandelen.

9. GR/2019/163 | Afschaffing buurtweg 12 - Kortewaagstraat. Principiële beslissing.

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.

10. GR/2019/166 | Verkaveling Dronckaertstraat B4Projects OMV2019036689. Kennisname van het 
openbaar onderzoek. Goedkeuring Tracé der Wegen.

Samenvatting

Aanvraag tot verkaveling Dronckaertstraat werd ingediend onder  OMV2019036689. Openbaar 
onderzoek werd gevoerd. Er wordt nieuwe wegenis aangelegd. De Gemeenteraad dient kennis te 
nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek. De Gemeenteraad dient een beslissing te 
nemen over het Tracé der Wegen houdende wel of niet goedkeuring. 

11. GR/2019/135 | Goedkeuring huishoudelijk reglement met deontologische code voor de leden 
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Samenvatting

Goedkeuring huishoudelijk reglement met deontologische code voor de leden van de GECORO.



12. GR/2019/169 | Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.  Voorstel 
samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

Samenvatting

Het erfgoeddepot Trezoor voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, geopend in de lente 2018, is een 
professionele bewaarplaats voor het erfgoed van steden en streek.  Het gaat hierbij om industrieel 
-, archeologisch – en vlaserfgoed, schilderijen, beelden, archief- en bibliotheekmateriaal,…

Het gebouw is 5000 m2 groot en is gelegen op Vier Linden 1 in Heule.

Men kan er tevens terecht voor consultatie en onderzoek.

Trezoor werd gerealiseerd met de steun van de provincie West-Vlaanderen (€ 2.000.000) en de 
Vlaamse Overheid (€ 500.000).

De stad Kortrijk treedt op als trekker, bouwheer en exploitant.  Zuidwest heeft een 
ondersteunende rol.

Vóór 1 september wordt door de stad Kortrijk een subsidieaanvraag voorbereid.  Deze subsidiëring 
kan de kosten drukken en de aanwerving van een professionele dienstverlener mogelijk maken.

De stad Menen krijgt de mogelijkheid (zoals alle steden/gemeenten uit de regio) als prioritaire 
partner toe te treden en van het depot en de aangeboden diensten gebruik te maken.  Zo kunnen 
collecties die soms in moeilijke omstandigheden worden bewaard een bewaarplaats in een 
optimale omgeving krijgen. 

Hoewel de financiële kosten/opbrengsten nog niet met zekerheid kunnen bepaald worden, stelt de 
stad Kortrijk zich garant dat de basishuurprijs max. € 8,8 m2/maand voor de prioritaire partners 
zal bedragen.

De ruimte die de stad Menen zal/kan innemen is nog niet gekend.

De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan stilzwijgend 
verlengd worden.  Ze treedt in werking op de 1ste dag van de maand volgend op de datum van de 
laatste prioritaire partner die is toegetreden.  Momenteel hebben 6 partners ondertekend.  Ze 
wordt afgesloten tussen de stad Kortrijk en de overblijvende 11 steden uit het arrondissement, 
stad Wervik en de intercommunale Leiedal.

Deze beslissing dient geagendeerd in de Gemeenteraad.

Daarnaast wenst Trezoor een calamiteitennetwerk op te richten voor Zuid-West-
Vlaanderen.  Calamiteiten komen zelden voor maar kunnen een enorme impact hebben op het 
collectieve erfgoed.  Denken we maar aan de brand in de St-Jan de Doper kerk in Anzegem en 
ietske verder weg de Notre-Dame in Parijs. 

Het netwerk verenigt een brede groep belanghebbenden in de erfgoedsector die actief bijdragen 
aan het vinden van oplossingen voor de preventie van, voorbereiding op en remediëring van 
calamiteiten bij erfgoedorganisaties binnen het netwerk.  Het is een netwerk van ambtenaren en 
erfgoedwerkers en komt min. 1 keer per jaar samen.  Hier wordt er geen financieel engagement 
van de betrokken besturen gevraagd.

Trekker zijn de stad Kortrijk en het erfgoeddepot Trezoor.

Deze engagementsverklaring is een beslissing CBS.

13. GR/2019/162 | W13 - Statutenwijziging - Goedkeuring

Samenvatting



W13. Wijziging van de statuten dat de mogelijkheid voorziet dat alle nationale politieke partijen 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur van W13 via ondervoorzitters ook vertegenwoordigd 
worden in het dagelijks bestuur.    

14. GR/2019/082 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 26 juni 2019

Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van 
de gemeenteraad van 26 juni 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de 
vorige zitting van 26 juni 2019 goed te keuren.

15. GR/2019/158 | Mondelinge vragen gemeenteraad.

Samenvatting

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.

16. GR/2019/175 | Fietsstraten in de binnenstad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur).

Samenvatting

Bij schrijven van 30 augustus 2019 werd een extra agendapunt voor de gemeenteraad van 4 
september 2019 ingediend door raadslid Philippe Mingels.

MENEN, vrijdag 30 augustus 2019

De Algemeen Directeur

Eric Algoet

De Voorzitter Gemeenteraad

Tom Vlaeminck


