
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 4 september 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 

PATRIMONIUM 

JURIDISCHE DIENST 

1. CBS/2019/1844 | Patrimonium. Kennisname opzeg huurovereenkomst voor tijdelijke 

huisvesting Technische diensten op Rito-site  

Samenvatting 

De stad ontving bericht van opzeg voor het gebruik van de werkplaatsen voor de technische 

diensten, momenteel gehuisvest op de Rito-site. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

2. CBS/2019/1843 | Principiële goedkeuring voor plaatsen zonnepanelen White Star 

Lauwe  

Samenvatting 

De White Star vraagt een principiële goedkeuring om via een huursysteem, zonnepanelen te 

mogen plaatsen op hun installaties. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

3. CBS/2019/1847 | Gemeentelijke financiële bijdrage aan Zuidwest  

Besluit: Verdaagd  

 

(KUNST)ONDERWIJS 

JURIDISCHE DIENST 

4. CBS/2019/1851 | Project Quinzemain. Voorstel tot samenwerking met de stad en 

SABK tot plaatsing van kunstwerk 'Quinzemain' in de publieke ruimte te Menen 

(diverse locaties).  



Samenvatting 

Een leerling van de Academie voor  Beeld wenst binnen de stad Menen zijn kunstwerk en tevens 

afstudeerproject 'QuinzeMain' te exposeren. Deze expositie in de publieke ruimte van de stad 

Menen gebeurt op een 15-tal locaties, op privégebouwen alsook op gebouwen in eigendom van 

diverse publieke overheden (Stad Menen, OCMW Menen , CC De Steiger, AGB...)  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

5. CBS/2019/1838 | Hoorzitting tuchtonderzoek en beslissing nopens mogelijke 

tuchtstraf.  

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 werden 

overgemaakt aan het CBS. Het CBS heeft beslist om heden het betrokken personeelslid te horen 

in zijn middelen van verdediging.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

6. CBS/2019/1807 | LEIEDAL: - Agenda Raad van Bestuur dd. 30.08.2019 - Verslag Raad 

van Bestuur dd. 19.07.2019  

Samenvatting 

LEIEDAL 

- Agenda Raad van Bestuur dd. 30.08.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 19.07.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

WOON- EN THUISZORG 

HUISVESTING 

7. CBS/2019/1794 | Verhuis dienst huisvesting  

Samenvatting 

Afspraken ivm verhuis dienst huisvesting van stadhuis naar LDC Allegro 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/1818 | 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 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

9. CBS/2019/1809 | Raad van bestuur CC De Steiger vzw  

Samenvatting 

Op dinsdag 10 september 2019 om 19u30 is er een vergadering van de raad van bestuur van vzw 

CC De Steiger.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

KERKFABRIEKEN 

FINANCIËN 

10. CBS/2019/1811 | Kerkenbeleidsplan: goedkeuring bisdom Brugge  

Samenvatting 

Kerkenbeleidsplan: goedkeuring door erkend representatief orgaan 

Besluit: Ter kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad van 02 oktober 2019. 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

11. CBS/2019/1608 | Verslag van de vorige zitting dd. 28 augustus 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 28 augustus 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/1748 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 4 september 2019  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Willy Ugille, Stan Roose, Philippe Mingels, 

Frederik Vandamme, Ruben Soens en Lisa Maxy. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

13. CBS/2019/1827 | Aanvullend punt gemeenteraad dd. 4 september 2019. 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 Mingels Philippe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

NOODPLANNING 



14. CBS/2019/1785 | Antwoord op vraag interesse groepsaankoop AED Leiedal.  

Samenvatting 

Leiedal peilt naar de interesse bij de verschillende gemeenten om een groepsaankoop voor AED-

toestellen op te starten. 

Er wordt een antwoord voor 15.09.19 verwacht. In bijlage ontvangen brief. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing.  

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

15. CBS/2019/1725 | Goedkeuring voortgangsrapport SVPP 2018 - 2019 voor de periode 

september 2018 - augustus 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring voortgangsrapportage Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) 2018 - 

augustus 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/1761 | Goedkeuring financieel dossier: Bijkomende financiering 

gemeenschapswachten 2018  

Samenvatting 

Goedkeuring financieel dossier omtrent bijkomende financiëring gemeenschapswachten voor 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/1609 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

18. CBS/2019/1796 | Opening sportkooi Vredesplein  

Samenvatting 

Op woensdag 11/09/2019 wordt om 18u een openingsmoment gehouden op het vredesplein. Dit 

in het kader van de opening van de nieuwe sportkooi op het plein. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

19. CBS/2019/1784 | Gemeentelijke Basisschool Barthel. Verbouwing Fase 1 perceel 1. 

Vrijgave borgstelling. Goedkeuring.  

Samenvatting 

Aannemer Bouw & Renovatie vraagt de vrijgave voor saldo van de borgstelling voor de 

verbouwing GBS Rekkem fase 1. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

20. CBS/2019/1824 | EFRO Project 1051. Inrichting verdieping douanegebouw LAR tot 

Businesscenter. Perceel 1  interieurinrichting en elektriciteit. Gunning.  

Samenvatting 

Het project onder Europese subsidiëring EFRO 1051 is volop in uitwerking. De 

gunningsprocedures voor de herinrichting van de verdieping douanegebouw tot businesscenter 

zijn gefinaliseerd voor gunning. Hier wordt de gunning van perceel 1 : interieurinrichting en 

elektriciteit voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2019/1825 | EFRO project 1051. Inrichting verdieping douanegebouw LAR tot 

Businesscenter. Perceel 2 : Sanitair en HAVC. Gunning.  

Samenvatting 

Het project onder Europese subsidiëring EFRO 1051 is volop in uitwerking. De 

gunningsprocedures voor de herinrichting van de verdieping douanegebouw tot businesscenter 

zijn gefinaliseerd voor gunning. Hier wordt de gunning van perceel 2 : sanitair en hvac voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/1826 | EFRO project 1051. Inrichting verdieping douanegebouw LAR tot 

Businesscenter. Perceel 3 : liften. Gunning.  

Samenvatting 

Het project onder Europese subsidiëring EFRO 1051 is volop in uitwerking. De 

gunningsprocedures voor de herinrichting van de verdieping douanegebouw tot businesscenter 

zijn gefinaliseerd voor gunning. Hier wordt de gunning van perceel 3 : liften voorgesteld. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

23. CBS/2019/1797 | Revitalisering LAR: openstaande vragen voor ontwerp  

Samenvatting 

Studiebureau Sweco vraagt het stadsbestuur om een beslissing door te geven omtrent nog 

openstaande vragen binnen de opmaak van het ontwerp. 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing. 

 

24. CBS/2019/1801 | Opstart openbaar onderzoek afschaffing Chemin 12 - 

Kortewagenstraat  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de procedure voor de afschaffing van Buurtweg 12, dient het College van 

Burgemeester en Schepenen te beslissen over de opstart van het openbaar onderzoek voor een 

periode van 30 dagen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

25. CBS/2019/1817 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein met sterke hinder - 

goedkeuring  

Samenvatting 



Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag tot de inname van het openbaar 

domein en tot het aanbrengen van signalisatie goed voor de uitvoering van private werken in 

opdracht van VTI Menen in de Sluizenkaai (tussen de Rijselstraat en VTI Menen) tijdens de 

periode Van 5 september 2019 tot 20 november 2019, aangevraagd door Willy Naessens - 

Kouter 3, 9790 Wortegem- Petegem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/1819 | 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 

27. CBS/2019/1813 | Aankoop signalisatie buitengewone dienst  

Samenvatting 

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

de aankoop van permanente bewijzering van het parcours fietsexamen Menen, Lauwe en Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

BURGERLIJKE STAND 

28. CBS/2019/1755 | Kruisbeeld begraafplaats Rekkem  

Samenvatting 

Nieuwe plaats voor het kruisbeeld op de begraafplaats Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

29. CBS/2019/1808 | Kapel Rijselstraat- aanpak binnen de leiewerken en voorstel van 

DVW  

Samenvatting 

Kapel Rijselstraat- aanpak binnen de leiewerken en voorstel van DVW 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

30. CBS/2019/1820 | Aanvraag tot het plaatsen van een fietsenstalling  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een fietsenstalling 

gedurende het seizoen 2019-2020 goed op naam van 't Vissershof voor de gevraagde oppervlakte 

van 12,5 m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

31. CBS/2019/1610 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 

32. CBS/2019/691 | Sportterreinen De Koekuit. Betwisting omtrent afsluiting.  

Samenvatting 

Naar aanleiding van schademeldingen ten gevolge van voetbalactiviteiten op site De Koekuit in 

Menen, wenst de stad dat betrokken aanpalende partijen een oplossing uitwerken ter preventie 

van verdere schade . Gezien de stad instaat voor het onderhoud van de voetbalterreinen, wil de 

stad hierbij een aantal aandachtspunten meegeven. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

33. CBS/2019/1611 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 04/09/2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 04/09/2019 voor een totaalbedrag 

van 142.737,10 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SENIOREN 

THUIS- EN OUDERENZORG 

34. CBS/2019/1795 | Adviezen goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de 

Ouderenadviesraad Menen (OAR)  

Samenvatting 

Twee adviezen goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de Ouderenadviesraad Menen (OAR) 

geformuleerd door: 

- memorandum OKRA Menen  

- lid dagelijks bestuur OAR Menen  

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing. 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

35. CBS/2019/1828 | Fashion Event Docodoco op 5 september 2019  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Fashion Event Docodoco op 5 

september 2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/1829 | Wijkfeest Kasteeldreef op 14 en 15 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wijkfeest Kasteeldreef op 14 en 15 

september 2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/1830 | Strapdag De Wonderwijzer op 20 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Strapdag De Wonderwijzer op 20 

september 2019 te Lauwe 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/1831 | Meester op de fiets en strapdag op 16 tot 20 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Meester op de fiets en strapdag, van VBS 

Ons Kasteeltje, op 16 tot 20 september 2019 te Kasteeldreef Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/1832 | Schoolfeest vbs Sint-Joris op 21 september 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Schoolfeest vbs Sint-Joris op 21 

september 2019 te Menen (Sint-Jansmolenstraat) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

40. CBS/2019/1806 | Logistiek materiaal voor Nacht van de Duisternis  

Samenvatting 

De gezinsbond, Natuurpunt Leiemeersen en de dienst Omgeving van stad Menen organiseren op 

12 oktober 2019 de Nacht van de Duisternis met een belevingstocht in het Diefhondsbos. Dit om 

de impact van lichtvervuiling in de kijker te zetten. Er wordt gratis logistiek materiaal van stad 

Menen gevraagd, alsook de gratis levering. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

41. CBS/2019/1810 | Opslagruimte Johan Tahon  

Samenvatting 

Beeldhouwer en ereburger Johan Tahon stelt de vraag naar beschikbaarheid opslagruimte voor 

grote werken in Menen - al dan niet in stedelijke gebouwen.  



Zijn vraag is vooral gericht op grotere, hoge ruimtes met brede toegangsdeuren, zodat ook 

hogere werken er een plaats kunnen krijgen. De ruimte moet afsluitbaar zijn. 

Tahon is geregeld partner in projecten van de stad of het cultuurcentrum en zorgt daarbij steevast 

voor een meerwaarde.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

LOKALE ECONOMIE 

42. CBS/2019/1799 | Aanvraag tot bekomen vergunning uitbaten tabakswinkel : BVBA 

Ali Baba Belgium - tabakswinkel FBA Tabac Shop ' - Bruggestraat 637 - Menen 

(nieuwe zaakvoerder)  

Samenvatting 

BVBA Ali Baba Belgium beschikte over vergunning tot uitbaten tabakswinkel FBA TAbac Shop - 

Bruggestraat 637 - Menen. Uitbating Akbar Ali. 

(tot 31.12.17) .   

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

43. CBS/2019/1812 | Afdeling Vrije Tijd en onderwijs - jeugddienst / sportdienst - 

aanvraag vervanging wegens ziekte van een statutair voltijds (38/38) 

sportmedewerker.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst / sportdienst - aanvraag vervanging wegens ziekte van 

een statutair voltijds (38/38) sportmedewerker C1 - C3. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/1816 | onderwijs: SG de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een stafmedewerker.  

Samenvatting 

onderwijs: SG de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een stafmedewerker. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


