
ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

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

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Caroline Bonte-Vanraes, Raadslid

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.05 u.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting  gesloten om 21.46 u.

OPENBAAR

1. GR/2019/170 | Tijdelijke vervanging wegens medische redenen op verzoek van een raadslid. 
(Punt bij hoogdringendheid) 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dries Defossez, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art 6 §3 DLB

Art. 12, 1° DLB

Juridische grond

art. 12, 15 en 70 DLB

Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11 e.v. en 57 e.v.
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur
Art. 6  §3 DLB

 

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd. 26.08.2019 meldt mevrouw Caroline Bonte-Vanraes dat ze wegens een 
medische ingreep een aantal weken zal verhinderd zijn als gemeenteraadslid en dat ze wenst 
vervangen te worden door de eerste opvolger.

Artikel 12, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de Gemeenteraad akte neemt van de 
verhindering van het raadslid dat om medische redenen gedurende een minimale termijn van 
twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil 
worden.



Het raadslid richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het 
verzoek tot vervanging voor verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig 
getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van 
afwezigheid om medische redenen aangeeft. Deze termijn moet minimaal 12 weken zijn.

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat haar vervangt, zijnde de 
eerste opvolger. Dit wil zeggen dat de raad moet nagaan of de heer Vincent Dumortier voldoet 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 
onverenigbaarheden zijn waardoor hij het mandaat niet kan opnemen.

 De geloofsbrieven omvatten volgende stukken:

- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid

Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid:
1) De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU
2) De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
3) Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
4) Niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 
verkozen (dus als kandidaat)

Onverenigbaarheden:

Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten 
kunnen niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het Decreet Lokaal 
Bestuur stelt personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten.

 Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uitmaken van de 
gemeenteraad:

 de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen als de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 
ambtsgebied;

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

 de leden van het operationeel kader; de leden van het administratief of logistiek kader 
van politiezone waar de gemeente toe behoort;

 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het OCMW dat die gemeente 
bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de 
gemeente;

 de leden van een districtsraad;

 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de 
Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van 
gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;

 de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of 
de echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente.

 Naast de onverenigbaarheden in het Decreet Lokaal Bestuur verbieden ook andere 
wetten dat bepaalde personen, omwille van hun functie, een mandaat in de 
gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie)

 



Na het onderzoek van de geloofsbrieven wordt de heer Vincent Dumortier opgeroepen om de eed 
af te leggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad.
Deze luidt als volgt:

 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
Het punt bij hoogdringendheid wordt aanvaard met éénparigheid van stemmen.

Artikel 2
De Gemeenteraad neemt akte van het verzoek tot vervanging van raadslid Caroline Bonte-
Vanraes wegens medische redenen, vanaf heden tot en met 30.11.2019.          

Artikel 3
Kennis wordt genomen van de verontschuldiging van opvolger dhr. Vincent Dumortier. Dhr. 
Vincent Dumortier wordt uitgenodigd om de eed af te leggen in de gemeenteraad van 2 oktober 
2019.

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

Bevoegdheid orgaan

Art 6 §3 DLB
Art 12 2° DLB

Juridische grond

art. 12 2° DLB
Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11 e.v. en 57 e.v.
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur
Art. 6  §3 DLB

Feiten, context en argumentatie

Mevrouw Stefanie Platteau, gemeenteraadslid Open VLD, meldt met schrijven dd. 09.05.2019, dat 
ze wenst vervangen te worden in de gemeenteraad wegens zwangerschapsverlof door de 
eerstvolgende opvolger, met name de heer Dries Defossez .

Art 12 2° stelt dat deze verhindering duurt tot en met de negende week na de bevalling. De 
vervanging vangt aan op de datum van de geboorte, zijnde 31 juli 2019.

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat haar vervangt. Dit wil 
zeggen dat de raad moet nagaan of de heer Dries Defossez voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 
onverenigbaarheden zijn waardoor hij het mandaat niet kan opnemen.

 De geloofsbrieven omvatten volgende stukken:

- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid



Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid:
1) De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU
2) De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
3) Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
4) Niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 
verkozen (dus als kandidaat)

Onverenigbaarheden:

Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten 
kunnen niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het Decreet Lokaal 
Bestuur stelt personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten.

 Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uitmaken van de 
gemeenteraad:

 de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement 
Brussel-Hoofdstad, de hoge ambtenaar aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 
provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen als de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 
ambtsgebied;

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

 de leden van het operationeel kader; de leden van het administratief of logistiek kader 
van politiezone waar de gemeente toe behoort;

 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het OCMW dat die gemeente 
bedient of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de 
gemeente;

 de leden van een districtsraad;

 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de 
Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van 
gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;

 de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of 
de echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente.

 Naast de onverenigbaarheden in het Decreet Lokaal Bestuur verbieden ook andere 
wetten dat bepaalde personen, omwille van hun functie, een mandaat in de 
gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie)

 

Na het onderzoek van de geloofsbrieven wordt de heer Dries Defossez opgeroepen om de eed af 
te leggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad.
Deze luidt als volgt:

 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de verhindering van raadslid Stefanie Platteau, vanaf 
heden tot en met 01.10.2019.

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Dries Defossez goed en laat hem 



toe tot de eedaflegging. De eed luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen".
Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid.

Artikel 3: Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt akte genomen van deze eedaflegging en 
wordt vastgesteld dat de heer Dries Defossez, als plaatsvervangend gemeenteraadslid 
geïnstalleerd is tot de tijdelijke verhindering van raadslid Stefanie Platteau voorbij is.

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

Bevoegdheid orgaan

Art 12 2° DLB

Juridische grond

art. 12 2° DLB

Feiten, context en argumentatie

In Gemeenteraad van 26 juni 2019 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid Lisa 
Maxy wegens ouderschapsverlof vanaf 12 juni 2019 en werd de heer Vincent Dumortier 
aangesteld als tijdelijk gemeenteraadslid.

De verhindering van raadslid Lisa Maxy heeft een einde genomen op 18 augustus 2019 waardoor 
raadslid Lisa Maxy met ingang van 19 augustus 2019 haar mandaat als gemeenteraadslid terug 
heeft opgenomen. Hierdoor werd er een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Vincent 
Dumortier als tijdelijk gemeenteraadslid. 

Besluit

Artikel 1
De Gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Lisa Maxy een einde heeft 
genomen op 18 augustus 2019 waardoor raadslid Maxy haar mandaat als raadslid terug heeft 
opgenomen vanaf 19 augustus 2019.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de aanstelling van de heer Vincent 
Dumortier als tijdelijk gemeenteraadslid vanaf 19 augustus 2019. 

4. 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. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 2 en artikel 40 §3;

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 134 §1.

Juridische grond

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 134 §1, en artikel 133-135 §2.

De Algemene Politieverordening van de stad Menen, zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 11 
juni 2012, en de  latere wijzigingen;

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

 

Feiten, context en argumentatie



In zitting van 17 juli 2019  nam het college van burgemeester en schepenen beslissing tot 
vaststelling van openingsuren voor gebruik van speeltoestellen en speelterreinen op het  Vander 
Merschplein, dit van 8u00 tot 22u00, dit in verdere uitwerking van artikel 422 van de Algemene 
Politieverordening .

 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. 

Het is de verantwoordelijkheid  van de gemeente om bij verstoring van de openbare orde 
maatregelen te nemen die in redelijkheid gepast zijn om de verstoring van de openbare orde te 
keren. Het nemen van reglementaire maatregelen, die ruimer zijn dan een individuele 
maatregel  ten aanzien van een persoon of een inrichting, behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Een politieverordening  werd genomen door de burgemeester bij 
hoogdringendheid,  gezien er niet tijdig meer in de vakantieperiode een zitting van de 
gemeenteraad kon worden ingericht. Conform artikel 134 §1 NGW dient de gemeenteraad in 
eerstvolgende zitting te worden geïnformeerd en dient ze de verordening te bekrachtigen opdat 
deze nog kan blijven gelden.

Gelet op de inhoud en motivering van dit besluit van de burgemeester dd. 19.07.2019, waaruit 
blijkt dat deze maatregel proportioneel is en genomen is na behoorlijke afweging van alle 
belangen van zowel kinderen, jongeren, ouders, omwonenden rond het plein, bezoekers en 
recreanten van het plein. 

Overwegende immers dat reeds meerdere jaren meldingen zijn van diverse overlast op 
het Vander Merschplein te Menen. De klachten komen zowel van bewoners als van politie.

Sindsdien werden reeds diverse infrastructurele maatregelen genomen, werden nieuwe 
speeltoestellen geplaatst,  werd een meldpunt opgericht via Dienst Veiligheid en samenleving, 
wordt het plein regelmatig bezocht door de gemeenschapswachten, en door medewerkers van de 
jeugddienst (jeugdopbouwwerkers, vindplaatsgericht werken). Niettemin blijven er nog steeds 
meldingen komen inzake het feit dat het vrij voetballen té veel interfereert met de andere 
functies die zich op het plein situeren, met name een plaats tot ontmoeting en bovenal een plaats 
om te spelen, te schommelen en te ravotten. Eveneens wordt het aanwezige monument op het 
Vander Merschplein vaak als speelobject aanzien wat geenszins de bedoeling is en de echte 
waarde en betekenis ervan teniet doet.

Gelet op het overleg met politie en diensten, waaruit bleek dat het voetballen tussen de kleinere 
speeltoestellen in inderdaad een reëel gevaar te vormt voor de openbare veiligheid van de 
kleinere kinderen; in het bijzonder in de zomermaanden of op mooie dagen: Een oplossing voor 
de klachten van overlast was dringend nodig om de openbare rust en veiligheid op het Vander 
Merschplein te herstellen

Gelet op de indeling van het Vander Merschplein  in zones, waarbij slechts één bepaalde zone 
ingericht wordt als voetbalzone. 

Gezien de evaluatie pas voorzien is eind september , is het aangewezen deze zonering van het 
Vander Merschplein, alsook de verplichting om enkel in de hiertoe aangeduide voetbalzone te 
voetballen , te bevestigen, en het besluit van de burgemeester dd. 19.07.2019 formeel te 
bekrachtigen 

De gemeenteraad bevestigt de motivering opgenomen in het besluit van de burgemeeste 
integraal

 Een volledig voetbalverbod op het plein lijkt niet wenselijk, rekening houdend met de 
nood aan buitenspeelruimte in dit dichtbebouwde gebied. Het vrij toelaten van voetbal 
op alle zones van het Vander Merschplein is evenmin aangewezen, gelet op de overlast 
die dit met zich meebrengt.

 Enkel de linkerhelft van het plein (zie plan, zone 3- kant Langestraat- geel afgebakend op 
plan (gelegen nabij De Piramide) te bestemmen tot specifieke voetbalzone, en hier ook de 



gepaste infrastructuur te plaatsen (plaatsing tijdelijke afsluiting,  goals, infobord en 
pictogrammen). Hierdoor kan er kwalitatief en veilig worden gevoetbald. De andere zones 
kunnen hierdoor ten volle voor andere activiteiten en recreanten worden benut:

De politiediensten en de gemeentelijke handhavers bevoegd zijn toe te zien op de naleving van de 
richtlijnen voor het Vander Merschplein, waaronder het gebruik van de ingerichte voetbalzone;

Gelet op de communicatie en sensibilisatie die hieromtrent werd gevoerd met de bewoners en 
burgers op het moment van de beslissing van de burgemeester dd 19.07.2019 (pictogrammen ter 
plaatse,  via informatiebrief aan de omwonenden, via pers en sociale media, bekendmaking op de 
gemeentelijke website, via bewonersoverleg).

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 
2019 ter verwijzing van het dossier naar de gemeenteraad.

Ter aanvulling wordt gesteld dat er terug met de bewoners zal bijeengekomen worden op 24 
september 2019.  

 

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme was aanwezig op het constructief overleg met de bewoners op 19 juli 2019. 
Het ging hier niet om een overleg want het project was al uitgevoerd. Hij wenst twee punten aan 
te halen die de bewoners aangehaald hebben. Het gaat dan om het te snel rijden van aan de 
Poedermagazijnstraat tot aan de Sint-Franciscuskerk. Een andere opmerking die gemaakt werd, 
gaat over het feit dat er naast de voetbalzone en de speelzone er geen rustige zone nog voorzien 
werd. Hoe kan dit worden aangepakt? Raadslid Mingels heeft geen vraag, doch eerder een 
opmerking. Een plein moet een ontmoetingsplaats zijn en de hier aangehaalde problematieken 
zijn niet nieuw. De opdeling in zones kan positief lijken en het idee is het waard om uit te testen. 
Hij wenst echter ook te waarschuwen voor het omgekeerd effect. Zal een papa wanneer hij met 
zijn klein kind een balletje wenst te trappen hierover aangesproken worden? Dit is al gebeurd. 
Kinderen kunnen er niet terecht tussen de grote jongens. Er zijn opmerkingen geformuleerd. Hij is 
akkoord dat iedereen van het plein moet kunnen genieten, maar dan moeten er ook speel- en 
rustelementen aanwezig zijn. Dit wordt een dwingend gegeven en de huidige zones komen niet 
ten goede van de kleine kinderen. Voetballen kan een probleem zijn en dit kan een gegeven zijn, 
maar dit zal iets minder strikt gehanteerd moeten worden. Dezelfde opmerkingen zullen wellicht 
aangegeven worden op de gesprekken achteraf. De Burgemeester meldt dat dit zal worden 
meegenomen in de evaluatie en daar zal ook gesproken worden over het voetbal. Het komt er 
vooral op aan om de toestand rustig te bekijken. De aanpak was niet eenzijdig en is er gekomen 
op basis van een aantal vergaderingen met vragen van bewoners en met de diensten. Eerst werd 
beslist om een experimentele fase in te lassen. Er waren ook al gesprekken met mensen die deze 
opmerkingen hadden. Raadslid Vandamme vindt dat het niet opgaat om uitgenodigd te worden 
voor een constructief overleg en enkel werd een mededeling gedaan van wat reeds uitgevoerd 
was. De Burgemeester verklaart dit omdat er voorsprong diende genomen te worden, zoniet 
waren we weer een weekend kwijt en stond men aan het begin van de vakantieperiode. Men mag 
het ook niet kwalijk nemen dat die toestellen daar al stonden van de dag voordien. Hij weet niet 
wat er daar nog meer over kan worden verteld. Raadslid Vandamme vindt het niet kunnen om 
mensen uit te nodigen voor dingen die er al staan en vond dit dan een infomoment. De 
Burgemeester stelt dat er overal in Menen, Lauwe en Rekkem snelheidsovertredingen zijn en 
daar heeft het raadslid een punt. Er is al een snelheidsmelder geplaatst maar niet op de juiste 
plaats en dit werd aan de politie overgemaakt. De aanpak vormt een experiment en bij de politie 
zijn 2 meldingen binnengekomen, op 18 en 21 juli 2019. Sindsdien zijn er bij de politie geen 
meldingen meer binnengekomen. Hoewel er toch positieve commentaren zijn, zal er toch nog 
moeten worden bijgestuurd. Twee meldingen over twee maanden zijn minimaal. Raadslid 
Vandamme stelt dat het aantal meldingen voordien op 18 lag. De Burgemeester stelt dat het dan 
gaat om 18 meldingen. Raadslid Vandamme uit tot slot de bemerking dat er op het Vander 
Merschplein nergens plaats is waar men rustig kan gaan zitten. Men zit ofwel tussen de 
voetballende kinderen ofwel tussen de spelende kinderen. Hij stelt voor dat daar nog iets aan 
gedaan wordt. De Burgemeester gaat deze bemerking meenemen.                         



Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad  neemt kennis van de beslissing van de burgemeester dd. 19.07.2019 houdende 
politieverordening (bij hoogdringendheid inzake maatregelen ter vrijwaring van openbare 
veiligheid en rust op het Vander Merschplein te Menen, welke is ingegaan p 20 juli 2019 .

Artikel 2

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester dd. 19.07.2019 houdende 
politieverordening (bij hoogdringendheid) inzake maatregelen ter vrijwaring van openbare 
veiligheid en rust op het Vander Merschplein te Menen, en waarbij het Vander 
Merschplein  opgedeeld werd in 3 zones, waarbij slechts één bepaalde zone (zone 3) ingericht 
wordt als voetbalzone (kant Langestraat ).

Het is enkel op deze afgebakende voetbalzone toegelaten om te voetballen.Voetballen op de 
andere zones is niet toegestaan.

 Artikel 3

Deze maatregel geldt tot de uitdrukkelijke opheffing ervan door de gemeenteraad.

Artikel 4

Overtredingen van dit besluit zullen worden bestraft met een administratieve geldboete ten 
bedrage van maximum 350,00 Euro overeenkomstig de procedure bepaald bij titel 1 van de 
Algemenen Politieverordening van 11 juni 2012 en de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Artikel 5

Dit bekrachtigingsbesluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing, op de 
gemeentelijke website, en in het register van bekendmakingen, conform de bepalingen van art . 
286 en 287 Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 6

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

 de Korpschef van de PZ Grensleie (PZ.grensleie@police.belgium.eu)

 de sanctionerend ambtenaar in Kortrijk

 dienst Veiligheid en Samenleving.

 de griffie van de politierechtbank Kortrijk  (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)

 de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Kortrijk 
(srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen (griffie@west-vlaanderen.be)

 agentschap Binnenlands Bestuur 

5. 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. 

Feiten, context en argumentatie

Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen,…) beschikken 
dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de 
woningen energetisch te renoveren, te pre-financieren. Bovendien ontbreekt bij deze 



doelgroepen ook dikwijls administratieve kennis en technisch inzicht. Om de woningen van deze 
doelgroep kwaliteitsvol, veilig, gezond en duurzaam te maken, startten de betrokken partijen 
(W13, stad Kortrijk, stad Harelbeke en stad Menen) een pilootproject op. Het lokaal bestuur 
engageert zich om naast de technische, ook sociale ondersteuning aan te bieden aan deze 
mensen in een kwetsbare situatie.

In het kader van het pilootproject “versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds”, 
wordt er tussen W13 en het lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst kadert binnen het goedgekeurd project en kan uitgebreid worden 
indien er nieuwe middelen worden gevonden om dit project verder te zetten en regionaal uit te 
rollen. W13 beheert de middelen van het provinciaal rollend fonds. De overeenkomst bevat 
afspraken rond de subsidieretentie van €10 000 en andere engagementen in het pilootproject. 

De Provincie West-Vlaanderen investeert € 100.000, stad Harelbeke € 10.000, stad Menen € 
10.000 en OCMW Kortrijk € 10.000.

In bijlage de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en W13, het voorwaardenkader 
Rollend Fonds, de flowchart rollend fonds,het reglement rollend fonds. Tevens de 
samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en stad Menen. W13 vraagt om deze 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen zodra er goedkeuring is. 

Tussenkomsten

Raadslid Ugille heeft horen zeggen dat het voor Menen om 1 woning gaat. Vroeger was er toch 
sprake van 5 woningen. Schepen Vandenbulcke stelt dat er met 1 woning wordt begonnen om te 
renoveren. Voor 130.000 € worden er dus 3 woningen gerenoveerd en dit is een proefproject. 
Raadslid Vandendriessche vraagt naar de criteria die worden gehanteerd. Schepen 
Vandenbulcke antwoordt dat het gaat om eigenaars die het moeilijk hebben om zelf hun woning 
te renoveren. Met die middelen zal de woning dan gerenoveerd worden.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN

Lokaal bestuur Menen en W13

SUBSIDIERETENTIE(in het kader van het project “versnellen van energetische renovaties via 
een rollend fonds” voor noodkopers

 

Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen het goedgekeurd project van de Provincie 
West-Vlaanderen met W13 in samenwerking met de stad Menen, stad Harelbeke en OCMW 

Kortrijk [1]

 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

Het lokaal bestuur …Menen, gevestigd te …Grote Markt 1, 8930 Menen……………………………………….. 
(straat + nummer, postn°+gemeente) hier geldig vertegenwoordigd door.burgemeester.Eddy Lust, 
hierna genoemd de voorzitter van de gemeenteraad Tom Vlaeminck, enerzijds, en Eric Algoet, 
hierna genoemd de algemeen directeur, anderzijds,
en
W13, vereniging van publiek recht, onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet 
over het lokaal bestuur, gevestigd te President Kennedypark 10 in 8500 Kortrijk 
(KBO:0630.835.639), hier geldig vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, hierna 
genoemd de voorzitter, en mevrouw Kim Van Belleghem, hierna genoemd de directeur.

Hierna gezamenlijk genoemd "Partijen";
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
ARTIKEL 1. VOORWERP, KADER EN DOELSTELLING VAN DEZE OVEREENKOMST
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Noodkopers (mensen in kwetsbare situaties zoals ouderen, lage inkomensgroepen,…) beschikken 
dikwijls niet over de nodige financiële middelen om de investeringen noodzakelijk om de 
woningen energetisch te renoveren, te pre-financieren. Bovendien ontbreekt bij deze 
doelgroepen ook dikwijls administratieve kennis en technisch inzicht. Teneinde de woningen van 
deze doelgroep kwaliteitsvol, veilig, gezond en duurzaam te maken, startten de betrokken 
partijen (W13, stad Kortrijk, stad Harelbeke en stad Menen) een pilootproject op. Het lokaal 
bestuur engageert zich om naast de technische, ook sociale ondersteuning aan te bieden aan deze 
mensen in een kwetsbare situatie.

In het kader van het pilootproject “versnellen van energetische renovaties via een rollend fonds”, 
wordt er tussen W13 en het lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze 
samenwerkingsovereenkomst kadert binnen het goedgekeurd project en kan uitgebreid worden 
indien er nieuwe middelen worden gevonden om dit project verder te zetten en regionaal uit te 
rollen. W13 beheert de middelen van het provinciaal rollend fonds. De overeenkomst bevat 
afspraken rond de subsidieretentie van €10 000 en andere engagementen in het pilootproject.

Rollend Fonds 

W13 beheert het Rollend fonds van het pilootproject.  Hierbij investeert het lokaal bestuur 
Kortrijk/Menen/Harelbeke (schrappen wat niet past) 10.000€ in het rollend fonds en dit met het 
oog op een investering in minstens 1 woning op het grondgebied van de eigen gemeente (voor 
Menen is het grondgebied groot-Menen: Menen, Lauwe, Rekkem).

Het lokaal bestuur stort 10.000€ op het rekeningnummer van W13: BE 0910 2125 1618 met 
vermelding van “investering rollend fonds lokaal klimaat project W13-Provincie”.

W13 sluit de overeenkomst af met de betrokken noodkoper waarin de modaliteiten van 
terugbetaling van deze subsidieretentie opgenomen zijn. Ter bescherming van het rollend 
gegeven blijft het beheer van deze middelen bij W13. 

Rollen binnen het pilootproject 

W13 fungeert als beheerder van het rollend fonds en projectcoördinator van dit pilootproject.

De uitwerking van het algemeen kader, de werving en selectie, sociale begeleiding en het 
renovatietraject wordt in nauwe samenwerking met het projectteam uitgewerkt.

Hierbij stelt het lokaal bestuur een afgevaardigde aan die het volledige proces en het 
afsprakenkader mee vorm geeft.

W13 engageert zich verder om de mogelijkheden van verdere uitrol in de regio te onderzoeken 
samen met de partners.

Bijlagen : 

 Flowchart afsprakenkader 

 Voorwaardenkader en reglement 

 ARTIKEL 2. Opvolging terugbetaling subsidieretentie

 In de volgende omstandigheden vervalt de subsidieretentie (zie reglement)

a)     Geen van de gebruikers zijn niet meer in de woning gedomicilieerd;

b)    De langstlevende gebruiker overlijdt;

c)     De woning wordt verkocht;

d)    De woning wordt verhuurd of onderverhuurd met uitzondering van een verhuring aan een 
sociaal-verhuurkantoor met een periode van 9 jaar;

e)     De woning maakt voorwerp uit van een schenking;

f)     Het toekennen van elk ander zakelijk recht op de woning.

 De gebruiker betaalt het nominaal bedrag van de tussenkomst terug. Bij verval van de 
subsidieretentie zorgt W13 voor de herinvestering in het rollend fonds. Indien er na de renovatie 



van de woningen of door de terugbetaling van de tussenkomst door de gebruiker nog middelen 
ter beschikking zouden zijn,  worden deze middelen ingezet om te investeren in een andere 
woning.

Indien het project stopt of W13 ophoudt met bestaan, gaan de middelen terug naar de 
investeerders en dit in verhouding tot hun inbreng.

 

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

Bevoegdheid orgaan

De Gemeenteraad is bevoegd op grond van  DLB artikelen 2, 40 en onverminderd het besluit 
vaststelling delegatie Dagelijks Bestuur (GR 27 maart 2019 punt 6) tot kennisname uit oogpunt 
van behoorlijk bestuur.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikelen 2, 40, 41 en  56 §3.

Overheidsopdrachtenwet 15 juli 2016 en bijhorende Koninklijke Besluiten Plaatsing 18 april 2017 - 
Uitvoering 14 januari 2013/22 juni 2017 en bijhorende Rechtsbeschermingswet 17 juni 2013- 22 
juni 2017.

Regelgeving Europa prestaties Gebouwen.

Feiten, context en argumentatie

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.

Het concreet engagement voor de stad en dito de benutting van dit systeem ten behoeve van een 
gedegen en gediversifieerd relevant beheer van de stedelijke gebouwen maakt als beslissing deel 
uit van het Dagelijks Bestuur.

In casu werd besloten 

1-in te tekenen op het SURE2050 project bij verwijzing naar bijgevoegde redactie collegebesluit

2-voor de stad als projecteigenaar de schepen voor Patrimonium als politiek mandataris af te 
vaardigen

3-als ambtelijk projectcoördinator het afdelingshoofd Grondgebiedszaken aan te stellen in 
samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf "Woonbedrijf Menen"

4-tot de opdracht om voor de afgevaardigde politiek mandataris en de ambtelijke 
projectcoördinator in te schrijven voor de respectievelijke informatie-en opleidingssessies

Gezien het belang en de impact op de organisatie van het stedelijk patrimonium als kader binnen 
het algemeen belang van de stad, brengt het College dit engagement ter kennis van de Raad.

Besluit

 

Enig artikel :
De Raad neemt kennis van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 1 
augustus 2019 tot intekening op het project SURE 2050.

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

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Stan Roose, Ruben Soens, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de artikelen 2 en 40-41 , 
houdende bevoegdheid van de gemeenteraad houdende daden van beschikking m.b.t. 
patrimonium van het lokaal bestuur.

Juridische grond

Gelet op de bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake verkoop (artikel 1582 t.e.m. 1685 BW);

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de 
bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake;

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);

Feiten, context en argumentatie

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 (recreatiegrond) werd reeds eerder aangekocht via notaris Destrooper uit Ledegem (23.000 
€ totaalprijs – 18,00 € /m²) 

Voor de uitbreiding van het jeugdheem is bijkomend een strook grond nodig die momenteel 
eigendom is van de Stad. Het schepencollege verleende reeds in 2018 principiële goedkeuring tot 
verkoop van deze strook van 7 meter breedte over een lengte van een 30-tal meter (4 m grond te 
bebouwen + 3 meter vrije ruimte). Na opmeting betreft dit concreet 126 m². Het betreft grond 
gelegen naast de voetbalterreinen van White Star Lauwe.



Het opmetingsplan werd opgemaakt door landmeter-expert V. Debuck uit Menen dd. 13.08.2018 
(lot 1 vermeld op het plan- Ref. 18.007);

De dienst Vastgoedtransacties verleende visum bij de voorgestelde verkoopprijs, welke prijs in 
totaal 2.268,00 € bedraagt, en vergelijkbaar met de prijs die de Kerkfabriek eerder had ontvangen 
(18€/m²). (schattingsverslag dd. 09.05.2019). De kosten opmetingsplan zijn eveneens ten laste 
van de koper.

Concreet betreft dit deel van perceel gelegen  te Meen , 3de afdeling,Lauwe, sectie C deel nr. 272 
C, (C 272 D P0000), met een effectieve oppervlakte van 126 m².

De stedenbouwkundige vergunning voor de vernieuwbouw van het jeugdheem is reeds verleend 
in november 2017(DBA 2017/95). Het bouwdossier werd nog niet opgestart.

Het College van burgemeester en schepenen (CBS dd. 19.06.2019) verleende eerder reeds gunstig 
attest tot verdeling van onroerend goed, gezien de verkoop slechts een beperkt deel van het 
betreffende perceel C 272 C bevat .

Het bodemattest afgeleverd door OVAM dd 14.04.2017 betreft een nihil-attest.

De eerdere optie tot verlenen van erfpacht of opstalrecht werd niet verder meer overwogen door 
de stad. Het is eerder aangewezen dat het zakelijk recht al door de Kerkfabriek verleend (verkoop) 
gelijklopend is aan dat door de Stad verleend. Na afweging bleek een verkoop van de 
gronden  meest aangewezen, zodat de Chiro het volle eigendomsrecht kan verkrijgen. Het College 
van burgemeester en schepenen besliste daarom in zitting van 18.06.2018 om haar eerdere 
beslissing van 2016 tot erfpacht/opstal te wijzigen naar de verkoop van betreffende strook grond.

Door de verkoop worden de rechten van de huidige sportgebruiker White Star Lauwe op die 
terreinen niet aangetast. De te verkopen strook grond is namelijk gelegen langsheen de 
toegangszone; de voetbalterreinen zelf worden niet ingeperkt.

De strook grond welke beoogd wordt te verkopen, betreft eerder een restperceel, waardoor een 
onderhandse verkoopprocedure meest aangewezen is. Publicatie en mededinging bij deze 
verkoopprocedure werden uitzonderlijk niet toegepast, gezien de strook die door de stad Menen 
verkocht wordt uiterst beperkt is, en een direct gevolg is van de eerdere verkoop door de 
Kerkfabriek van het hoofdperceel. Bovendien gebeurt de verkoop van de strook grond aan de 
huidige opstalhouder, die reeds een gebouw op betreffende grond heeft gebouwd, en de verkoop 
aldus met voorrang aan de houder van dit zakelijk recht gebeurt.

Gelet op het principieel akkoord tot verkoop door het College van burgemeester en schepenen 
dd. 18.06.2018;

Inmiddels werd door de dienst Vastgoedtransacties de ontwerpakte tot verkoop opgemaakt, 
gevoegd in bijlage bij het dossier dat voorligt, en die wordt voorgelegd aan deze gemeenteraad 
ter goedkeuring; 

Gelet op de financiële toestand van de stad Menen, alsook in het kader van efficiënt beheer van 
het onroerend stedelijk patrimonium;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14.08.2019;

Gelet op de toelichting ter zitting door de bevoegde schepen R.Vandenbulcke.

Tussenkomsten

Raadslid Vandecasteele wenst Chiro Oskaarke te feliciteren met de bouwwerken. Hij hoopt dat er 
nog andere jeugdverenigingen zullen volgen met hun bouwwerken.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1



De gemeenteraad keurt de ontwerpverkoopakte tussen de stad Menen enerzijds, zijnde verkoper 
en VZW Bouw Oskaarke anderzijds, zijnde de  koper, goed.

De in bijlage gevoegde ontwerp-verkoopakte, opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties 
tussen vzw Bouw Oskaarke  enerzijds en dhr. Marc Van Daele, Vlaams Commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, optredend namens het stadsbestuur Menen, anderzijds, wordt integraal 
goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 2

De verkoopakte betreft de verkoop van een strook  grond, behorende tot het privaat domein van 
de stad Menen, gelegen Plaats (bij Hospitaalstraat) te 8930 Menen, 3de afdeling (Lauwe) , 
zijnde  1a 26ca (126 m²) , sportterrein, deel van sectie C nr. 272 C P0000, met gereserveerd 
individueel perceelsidentificatienummer C 272 D P0000, afgebeeld als lot 1 op het opmetingsplan 
met referentie 18.007 opgemaakt door landmeter-expert V. Debuck dd. 13.08.2018 (ref. in 
databank plannen 34024-10322) .

Artikel 3

De verkoop gebeurt voor de prijs van € 2.268,00 ( tweeduizend tweehonderdachtenzestig euro) .

De aktekosten en kosten van het opmetingsplan zijn bijkomend ten laste van de koper.

Artikel 4

Opdracht wordt gegeven aan de afdeling Vastgoedtransacties de akte tot verkoop te verlijden, 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-verkoopakte (referentie 
34027/10322).

Artikel 5

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc 
Vandaele,  wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte, en zo nodig kwijting van de 
betaling te verlenen, na bericht van de Financieel Beheerder.  Het kantoor Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van enige 
ambtshalve inschrijving.

 

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur inzonderheid artikel 40 en artikel 41- 5°.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 40, 41-5° 

Overheidsopdrachtenwet 2016 (17 juni 2016) inzonderheid artikel 48 en bijhorende Koninklijke 
besluiten KB Plaatsing (18 april 2017) en KB Uitvoering (14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017)

Rechtsbeschermingswet 14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017

Feiten, context en argumentatie

Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende  diensten wenst uit te voeren langs de N366 (Grote 
Weg, Castertstraat) in Menen:
-          Ontwerpstudie voor structureel onderhoud en herinrichting van de weg tussen kmpt. 4,15 
en  5,18 (vak Dronckaertstraat – E17).
-          Ontwerpstudie voor het aandeel RWA-riolering van de gewestweg tussen kmpt. 4,15 
en  5,18 (vak Dronckaertstraat – E17).
-          Ontwerpstudie voor aanleg van fietspaden tussen kmpt. 5,18 en 6,70 (vak E17 – N43 
Gentstraat). 



En aangezien de stad Menen de volgende diensten wenst uit te voeren, nl.:
-          Ontwerpstudie voor aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA-riolering en RWA-
riolering), voetpaden, groen en meubilair tussen kmpt. 4,15 en 5,18 (vak Dronckaertstraat – E17).

Wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten op basis waarvan het 
Vlaams gewest namens de beide overheden als aanbestedende overheid een openbare procedure 
zal publiceren voor het aanstellen van een studiebureau voor deze diensten. 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt de aanbestedende overheid, kostenverdeling en 
werkverdeling tussen de verschillende partners. 

Aan de Raad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

Tussenkomsten

Raadslid Mingels heeft het dossier bestudeerd en stelt vast dat er geen fietspaden voorzien zijn in 
het eerste stuk en dit aparte fietspaden in het stuk tussen de brug E17-Schelpenstraat en de 
hoogte van de Castert. Schepen Roose stelt dat er in het eerste gedeelte fietspaden onderzocht 
zullen worden en in het tweede gedeelte zullen er afliggende fietspaden voorzien worden. 
Raadslid Mingels blijft erbij dat er geen afliggende fietspaden voorzien zijn in het eerste gedeelte 
vanaf de Croisé tot aan de brug van de E17. Schepen Roose vindt dat hij op dezelfde golflengte zit 
als het raadslid. Raadslid Coppens komt tussen en ziet dat dit niet in het dossier voorkomt. Als dit 
niet in het dossier voorkomt, hoe zal het dan in het dossier geraken? Schepen Roose ziet dit 
passen in de samenwerkingsovereenkomst waarbij een gezamenlijk studiebureau wordt 
aangesteld. We zullen als partner onze richtlijnen kunnen opgeven. Het is de formule die 
verduidelijkt wordt en het was niet de intentie om geen fietspaden te realiseren. Raadslid 
Mingels zou graag dit punt amenderen. De Voorzitter wenst concreet te vernemen wat het 
amendement is. Raadslid Coppens ziet dat men op dezelfde golflengte zit en het schepencollege 
zal het meenemen. De Voorzitter stelt dat er vanuit het schepencollege geen amendement kan 
worden ingediend en hij wenst genotuleerd te zien dat de schepen deze opdracht krijgt en het is 
een engagement. Raadslid Coppens is akkoord dat er niet met een amendement wordt gewerkt 
en dat er genotuleerd wordt wat er gezegd is geworden. De Voorzitter ziet het als een 
engagement dat aan het schepencollege gegeven wordt. Raadslid Coppens gaat verder met een 
algemene vraag. Er moet dus een studiebureau aangesteld worden en we zitten mee aan het 
roer, maar wat zijn dan de criteria voor de aanleg van de weg, de fietspaden en de voetpaden en 
zeker in het stuk naar de Castertstraat toe. Is hierover nagedacht? Welke principes zijn er 
meegenomen en hij zou toch graag minstens de criteria kennen. Schepen Roose antwoordt dat 
vanaf de uitwerking van het bestek, de criteria verder uitgewerkt kunnen worden. Dit zal worden 
uitgewerkt met de diensten en deze nota zal met de gemeenteraad gedeeld worden. Raadslid 
Coppens is  bekommerd om de fietspaden en de voetpaden. De weg zelf is voldoende breed om 
voetpaden te voorzien en ook om op beide stukken afzonderlijke fietspaden en voetpaden in te 
richten en hij vergelijkt dit met het dossier van de Dronckaertstraat. Dit wordt ook actueel om die 
twee zaken gescheiden te houden indien de snelheid daar 70 km/uur blijft bedragen. Schepen 
Roose wenst rekening te houden met de opmerkingen en ook met de bekommernissen van de 
bewoners. Raadslid Coppens heeft hier reeds veel horen babbelen, maar hoe zit het nu met het 
eerste stuk van de Lauwestraat in Rekkem? De Voorzitter vindt dat dit een ander punt is en het 
raadslid moet hierover maar een mondelinge vraag stellen. Schepen Roose wenst toch te 
antwoorden dat daar nu metingen worden uitgevoerd in voorbereiding van wat Aquafin daar zal 
doen. De metingen zijn nog niet verwerkt en er is nog geen concrete inplanning van 
datum.                         

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
De Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen en 
de stad Menen m.b.t. de realisatie van studies en het ontwerp voor de heraanleg van de wegenis 



omgeving Grote Weg - Castertstraat wordt goedgekeurd mits rekening te houden met de aanleg 
van afzonderlijke fietspaden over het ganse traject.

Artikel 2:
Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen tot nadere 
ondertekening en uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst.

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

Bevoegdheid orgaan

De Gemeenteraad is bevoegd volgens artikel 40 en Artikel 41 (i.h.b. art 41- 10°) Decreet Lokaal 
Bestuur.

Juridische grond

-       De Overheidsopdrachtenwet 2016 inzonderheid artikel 35,36 en 48; 

-       De Rechtsbeschermingswet 2013 iuncto 2017

-       Het KB Plaatsing 18 april 2017 

-       Het KB Uitvoering 

-       Het Decreet Lokaal Bestuur artikel 40 en 41-10°.

-       De Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de gezamenlijke aanbesteding voor de 
heraanlegwerken Grote Weg - Casterstraat zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad zitting 4 
september 2019 nr. 7.

Feiten, context en argumentatie

Bijgaand wordt bestekdossier voorgesteld voor de aanstelling van een ontwerper voor uitwerken 
en opvolgen investeringsopdracht Heraanleg van de Grote Weg - Castertstraat.

Dossier is uitvoerbaar en  subsidieerbaar op grond van samenwerkingsovereenkomst 
stadsbestuur – A.W.V. voor Minister van Mobiliteit Vlaamse Overheid.

De redactie gebeurde in overleg met de diensten A.W.V. West-Vlaanderen. De organisatie van de 
gunningsprocedure berust bij het Agentschap Wegen en Verkeer onverminderd de 
goedkeuringsbevoegdheden van Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen die 
daarbij gelden voor het aandeel van de stad Menen.

De kostprijs wordt geraamd op een bedrag van € 241.174,85 inclusief BTW in totaliteit voor beide 
partijen. Raming voor het aandeel van stad Menen is € 87.773,55€ inclusief BTW.

Als wijze van gunnen wordt de openbare procedure met meerdere gunningscriteria in toepassing 
van art. 81 Overheidsopdrachtenwet 2016 voorgesteld. 

De wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden dienen door de Gemeenteraad te worden 
vastgesteld namens de stad als mede aanbestedende overheid.

Aan de Raad wordt gevraagd het voorliggend bestek houdende administratieve, contractuele en 
technische bepalingen te willen aanvaarden bij wege van vaststelling van de wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
Het bestek van de studie en ontwerpopdracht voor heraanleg Grote Weg - Castertstraat met 
administratieve, contractuele en technische bepalingen wordt vastgesteld als geheel der 
gunningsvoorwaarden. Mits rekening te houden met de aanleg van afzonderlijke fietspaden over 
het ganse traject.



Artikel 2 :
Als gunningswijze wordt de openbare procedure bij toepassing meerdere criteria overeenkomstig 
artikel 35,36 en 81 van de Overheidsopdrachtenwet 2016 weerhouden.

Artikel 3 :
In uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst A.W.V. - Stadsbestuur zal het A.W.V.-West-
Vlaanderen optreden als aanbestedende overheid onverminderd de goedkeuringsbevoegdheden 
van Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen die daarbij gelden voor het 
aandeel van de stad Menen.

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

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Laurent Coppens, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Gemeenteraad is bevoegd voor de zaak van de wegen.

Juridische grond

VCRO

Decreet houdende de gemeentewegen - BS 12/08/2019

wet op de buurtwegen van 10 april 1841, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014

Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen

Feiten, context en argumentatie

Ter hoogte van het bedrijventerrein Menen Oost, langsheen de huidige Krommebeekstraat, is 
Chemin 12 (Kortewagenstraat) nog aanwezig als buurtweg, ingeschreven in de Atlas der 
Buurtwegen. 

Ter plaatse is deze buurtweg niet meer fysiek aanwezig. Deze weg is opgenomen in het 
aanliggende perceel langs de nieuw aangelegde weg. 

Gezien de buurtweg niet meer fysiek aanwezig is en er een alternatief is door de aanwezigheid 
van de Krommebeekstraat, wordt voorgesteld om de buurtweg Chemin 12 af te schaffen. 

Het bedrijventerrein Menen-Oost is gelegen in het goedgekeurde PRUP Afbakening kleinstedelijk 
gebied Menen (goedgekeurd 19 maart 2013; gepubliceerd BS 4 april 2013); en hierbinnen het 
deelRUP 1: ‘kantorenzone Menen-Oost’. Het deelgebied Menen-Oost handelt over de zone 
waarin de beschreven Chemin 12 is gelegen. De inrichting van het terrein zoals beschreven in het 
PRUP is conform uitgevoerd. 

Binnen dit RUP werd een grens vastgelegd waarbinnen een kantorenzone kan worden ontwikkeld. 
Door de aanwezigheid van de buurtweg, is het zonder de afschaffing ervan niet mogelijk om deze 
zone te gaan ontwikkelen. Hierdoor vraagt het stadsbestuur van Menen de afschaffing van 
Chemin 12 aan, tussen de grenzen van de Bruggestraat en N32. 

De afschaffing zelf is te motiveren door het reeds aanwezige wegennetwerk in de omgeving. De 
gebruikers van de wegen hebben in de zeer dichte omgeving de mogelijkheid om zich via 
bestaande en goed uitgeruste weginfrastructuur te verplaatsen. 

In de dichte omgeving is reeds een goed uitgewerkt wegennetwerk aanwezig.

De Bruggestraat is in het mobiliteitsplan van de stad Menen gecategoriseerd als lokale weg type 1 
en de Krommebeekstraat als lokale weg type 3.

Het bedrijventerrein is langs de oostelijke zijde begrensd door de N32, die gecategoriseerd is als 
primaire weg type 2. 

Chemin 12 (deel tussen Bruggestraat en Expresweg) stemt overeen met de voormalige 
Kortewaagstraat. Naar aanleiding van de onteigening door WVI ter realisatie van het 
bedrijventerrein Menen-Oost, gebeurde reeds in 2002 grondoverdracht door de stad Menen aan 



WVI van de bedding Kortewaagstraat, in kader van minnelijke onteigening. De stad ontving 
hiervoor een vergoeding van 6.600 €. De ontwerpakten werden goedgekeurd in 
gemeenteraadszitting dd. 25/10/2002. 

Een volledig vernieuwd tracé van wegenis werd in 2005 (GR 14/07/2005) goedgekeurd voor het 
bedrijventerrein Menen-Oost. De formele afschaffing van Chemin 12, ingeschreven in de Atlas der 
Buurtwegen werd nog niet uitgevoerd.

Sinds de aanleg van de Krommebeekstraat, bestaat de voormalige Kortewaagstraat fysiek niet 
meer. Deze wegbedding is ook niet meer terug te vinden op het terrein zelf.

Het is duidelijk reeds van bij de minnelijke onteigening door WVI de bedoeling geweest om deze 
wegenis op te heffen.

Het statuut als buurtweg is uitdrukkelijk achterhaald, gezien reeds meerdere 
gemeenteraadsbeslissingen telkens de opheffing ervan impliceerden (nl. verkoop wegbedding, 
vaststelling nieuw wegenistracé Menen-Oost, goedkeuring overdracht nieuwe wegenis in 
openbaar domein).

Effectief, de wegbedding van de voormalige Kortewaagstraat werd toen ook verkocht aan de WVI, 
zonder vermelding van het specifieke statuut

De Krommebeekstraat is een volledig uitgeruste weg, met een afzonderlijke ingerichte strook 
voor fietsers en trage weggebruikers. Er is dus geen enkele concrete nood om afzonderlijk nog 
enige trage weg op het terrein van Menen-Oost te laten bestaan. 

Het eventuele behoud van Chemin 12 heeft geen enkele functie of meerwaarde, noch binnen het 
bestaande tracé der wegenis op Menen-Oost (gezien immers de fysieke afwezigheid), noch 
binnen de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein gezien reeds een afdoende 
weginfrastructuur is voorzien, met afzonderlijke en gescheiden fiets en voetpaden. 

Het behoud van het statuut als buurtweg voor Chemin 12  zou in strijd zijn met het algemeen 
belang en in strijd met alle eerdere beslissingen door de gemeenteraad genomen met betrekking 
tot de ontwikkeling van bedrijvenzone Menen-Oost en de wegenis zoals eerder in 2005 
vastgelegd  op Menen-Oost. 

De ruimtelijke behoefte en noodzaak  tot verdere ontwikkeling van site Menen-Oost, gelegen als 
toegangspoort tot  de stad Menen. De verdere ontwikkelingspotentie als bedrijventerrein weegt 
niet op tegen het behoud van de buurtweg 12, quasi naast en deels onder de nieuwe 
Krommebeekstraat gelegen. 

Het behoud van Chemin 12 zou een onnodige bijkomende ontsluiting op de Bruggestraat vergen, 
wat zeker niet wenselijk is om redenen van verkeersveiligheid. Bovendien biedt de 
Krommebeekstraat alle voorzieningen

De formele opheffing van Chemin 12, die geen enkele fysiek bestaan meer kent en welke ook 
reeds de facto werd gedesaffecteerd tgv de eerdere verkoop van de wegzate ervan, is een 
noodzakelijk doch louter administratieve formaliteit die dient te gebeuren vooraleer een 
omgevingsvergunning op die locatie kan worden verleend

De vroegere aansluitingen op deze Chemin 12 werden reeds eerder afgeschaft (voetweg 29 en 
30). 

De Gemeenteraad is bevoegd om te beslissen rond het afschaffen van gemeentewegen. In eerste 
instantie dient de gemeenteraad zich principieel uit te spreken over de afschaffing van de 
buurtweg. Hierna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarna de gemeenteraad zich 
definitief dient uit te spreken.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert uit haar bezorgdheid dat er in de Krommebeekstraat geen fietspad en voetpad 
aangelegd is in het eerste deel van de Krommebeekstraat ter hoogte van de firma Kijk en Bouw en 
Vereecke. Raadslid Mingels sluit zich aan bij het vorig raadslid. Het klopt dat de buurtweg niet 
meer bestaat en vervangen werd door de Krommebeekstraat. Hij is bezorgd om de veiligheid van 
de fietsers en de Krommebeekstraat ligt op het tracé tussen het Voske en de carpoolparking en 



mist hij de signalisatie. Men verwacht ter hoogte van de Krommebeekstraat geen fietsers die daar 
oversteken. Er is daar geen enkele signalisatie voorzien. De fietsers kunnen dan veiliger gebruik 
maken van de weg van het Voske. Schepen Roose meldt dat het aspect van de signalisatie nog 
niet op het politie-overleg voorgekomen is en ook niet op de Verkeerscommissie. Er moeten 
zoveel mogelijk fietsonveilige situaties weggewerkt worden.       

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel1:
De gemeenteraad neemt de principiële beslissing tot het afschaffen van Buurtweg 12 tussen de 
Bruggestraat en de N32.

Artikel 2:
Het openbaar onderzoek zal worden gehouden op last van het College van burgemeester en 
schepenen overeenkomstig de daartoe voorgeschreven procedure en met het oog op het nemen 
van een definitief besluit door de Gemeenteraad tot afschaffing van de buurtweg.

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en 40.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning 25 april 2014 artikel 15 en 31,1e lid  en Besluit 
Vlaamse Regering  27 november 2015 art. 47 zaak der wegen.

Juridische grond

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 31 1e lid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 47.

Feiten, context en argumentatie

stedenbouwkundige basisgegevens

Deze aanvraag is volgens het gewestplan

 Kortrijk (K.B. 04/11/1977)

gelegen in een woongebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het Koninklijk Besluit 
van
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen.

Deze voorschriften luiden als volgt:

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in 
een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium (Provincieraad 25/06/2015). De 
aanvraag heeft geen betrekking op een vakantiewoning.

De aanvraag is gelegen binnen de contour van BPA Dronckaertstraat (MB 25/04/2000).



De voor deze aanvraag relevante voorschriften luiden als volgt: zie bijlage

De aanvraag maakt geen deel uit van de historische stadskern van Menen en ligt bijgevolg niet in 
een vastgestelde archeologische zone.

De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, noch in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

Volgende verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag:
-       Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997).
-       Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 
(05/07/2013).
-       Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten 
(23/07/2008).
-       Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – algemeen bouwreglement (11/12/2008).

De aanvraag is volgens het zoneringsplan deels gelegen in een centraal gebied. In deze zone is er 
een afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied dient het afvalwater verplicht aangesloten op de 
afvalwaterriool. De scheiding van het hemelwater en het afvalwater is verplicht.

De aanvraag is volgens het zoneringsplan deels gelegen in een collectief te optimaliseren 
buitengebied. In deze zone wordt op termijn een collectieve zuivering van het afvalwater via 
riolering voorzien. De timing voor deze werken moet nog worden vastgelegd. In afwachting van 
deze collectieve afvalwaterzuivering moet het afvalwater voorgezuiverd worden in een septische 
put. De scheiding van het hemelwater en het afvalwater is verplicht. 

historiek

Stedenbouwkundige vergunningen:

Er zijn geen voorafgaande vergunningen of meldingen voor deze locatie gekend.

Milieuvergunningen:

Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend.

Omgevingsvergunningen:

Er zijn geen voorgaande vergunningen of aktenames voor deze locatie gekend.

 

beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich ten zuiden van de deelgemeente Rekkem op ca. 1,5 km van 
Rekkemplaats.

De gevraagde ontwikkeling ligt in een binnengebied tussen de Dronckaertstraat, de 
Murissonstraat, de Kattestraat en de Moeskroenstraat.

De nieuwe verkaveling takt ten noorden en ten oosten aan de Kattewegel met enkele verspreide 
woningen en bijgebouwen. Iets verder ten oosten ligt de verkaveling van de Tibeertstraat.

Ten zuiden paalt de verkaveling aan tuinen van hoofdzakelijk rijwoningen in de Dronckaertstraat 
en ten westen eveneens aan tuinen van rijwoningen in de Murissonstraat.

De percelen zijn momenteel vrij van bebouwing en bezaaid met gras. De Kattewegel doorkruist 
het te ontwikkelen gebied. 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De verkavelingsaanvraag betreft het inrichten van de gronden ter realisatie van 48 kavels 
bestemd voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten bebouwing, 7 loten voor garages en 1 
lot voor een elektriciteitscabine . Het terrein heeft een oppervlakte van 26.577m² wat resulteert 
in een dichtheid van ca.18 woningen/ha.



De verkaveling situeert zich in woongebied volgens het gewestplan en binnen de contour van BPA 
Dronckaertstraat. De inrichting van de verkaveling wordt sterk bepaald door de voorschriften van 
dit BPA. Waar er afwijkingen van dit bodembestemmingsplan zijn voorzien, staan deze in functie 
van een compactere organisatie van dit binnengebied en het zuinig ruimtegebruik. Zie 
motivatienota afwijkingen BPA.

De ontwikkeling omvat naast de percelen variërend van 166m² tot 713m² voor woningbouw en de 
loten tussen 18m² en 31m² voor garages, de interne wegenis deels aangelegd in bitumineuze 
verharding, deels in betonstraatstenen of aangelegd als tweesporenpad in cementbeton tussen 
gras. Voor een omschrijving van het ontwerp van de wegenis en groenaanleg wordt verwezen 
naar de bijhorende technische documenten en de verantwoordingsnota.

Zaak van de wegen

Er zijn diverse parkeerstroken en voetpaden aangelegd in betonstraatstenen van verschillende 
formaat. Centraal in de verkaveling worden 2 groengebieden voorzien met respectievelijke 
grootte van 1500 en 2000m².

Alle wegenis heeft aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er worden geen doorlopende straten 
aangelegd. Het ontwerp van het openbaar domein staat in functie van de fietser en de 
voetganger. De minimale wegbreedte bedraagt 5m.

De nodige parkeerplaatsen worden voorzien voor alle woningen (2 per woning); daarnaast zijn er 
publieke parkeerplaatsen.

Het grootste deel van de verkaveling wordt ontsloten via de Dronckaertstraat; 7 loten bereiken 
via de Kattewegel de Kattestraat.

De verkaveling situeert zich in een binnengebied en takt aan reeds bestaande maar beperkte 
ontwikkelingen. In de toekomst kunnen in beperkte mate nog bijkomende ontwikkelingen geënt 
worden op deze verkaveling.

Omwille van de nieuwe infrastructuur en de toekomstige woonentiteiten dient een nieuwe RWA- 
en DWA-riolering te worden voorzien. Voor een omschrijving van het ontwerp van de riolering 
wordt verwezen naar de bijhorende technische documenten en de verantwoordingsnota. Voor de 
behandeling van het hemelwater wordt verwezen naar het advies van de provinciale dienst 
waterlopen.  

De verkavelaar legt in zijn aanvraag een bestekdossier met raming en plans voor. In zijn bijzonder 
bestek verkiest hij de regelgeving overheidsopdrachten als juridisch-technisch model te hanteren 
voor de opmaak van de aannemingsovereenkomst, hoewel de beoogde aannemingsopdracht 
gezien de privaatrechtelijke context van aanbesteding niet aan deze regelgeving onderworpen is. 
Daarbij benut hij zijn vrijheid tot afwijkend moduleren van sommige bepalingen, wat ingevolge de 
de privaatrechtelijke vrijheid ter zake mag worden aanvaard.

De Gemeenteraad wordt gevraagd de zaak van de wegen zoals in onderhavig dossier 
uitgewerkt, beschreven en begroot, goed te keuren.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten. 

adviezen - zie bijlagen

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan Provinciale Dienst Waterlopen (onbevaarbaar 2de cat.).

Op  24/06/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (onbevaarbaar 1ste cat.).

Er werd geen advies uitgebracht binnen de vastgestelde termijn. Het advies wordt geacht gunstig 
te zijn.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan Proximus.

Op  3/06/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.



Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan Telenet.

Op  22/05/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan Fluvius.

Op  27/06/2019 werd een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan de Watergroep.

Op 24/06/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  11/06/2019 werd advies gevraagd aan Fluvia.

Op  28/06/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 6/06/2019 werd advies gevraagd aan MIROM.

Op 27/06/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit en Openbare Werken (stad).

Op  17/07/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op  8/05/2019 werd advies gevraagd aan de Groendienst (stad).

Op  17/07/2019 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

De aanvraag werd op  2/06/2019 voor advies voorgelegd aan de GECORO.

Het advies is gunstig : 14/14 eenparigheid van stemmen;  

Openbaar onderzoek

De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure.

Dit houdt in dat er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond 
plaats van 15 mei 2019 tot en met 13 juni 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek 
werden er 7 bezwaarschriften ontvangen, waarvan 1 collectief bezwaar ondertekend door 18 
omwonenden Kattewegel en 1 collectief bezwaar ondertekend door 12 omwonenden 
Dronckaertstraat.

Na het openbaar onderzoek werd nog door een bezwaarindiener een bijkomende opmerking 
buiten termijn overgemaakt. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 47 :

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad 
neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek.

De Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit openbaar onderzoek en de 
resultaten.

De bezwaarschriften handelen over:

 Wateroverlast en riolering

-       Wateroverlast gehad in het verleden

-       Terrein ligt hoger dan aanpalende grond

-       Bezorgdheid dat de riolering Dronckaertstraat de bijkomende afwatering/riolering niet 
aankan



-       Afwatering straat nr. 4 naar de Kattewegel; Kattewegel is daarop niet voorzien. Zal 
afwatering van de bestaande woningen nog kunnen als de bestaande riool als buffer dient voor 
de nieuwe afwatering?

            Voorgestelde knip dient geschrapt.

            Gevolg: wateroverlast

Vraag tot bijkomende studie + verantwoordelijkheidsclausule. De nodige garanties dienen 
geboden om bij waterschade, ten gevolge van de nieuwe verkaveling, dit te kunnen verhalen op 
de verkavelaar.

-       Pompkamer naast Kattewegel 36 : stank? Onderhoudskosten voor de stad?

            Geluidshinder? Trillingen? Overlast?

            Wat bij elektriciteitsuitval? Bij defect of verstopping?

            Waarom rioolwater wegpompen en regenwater lozen? Waarom geen 2 pompkamers?

-       Kunnen aanpalende percelen aangesloten worden op de riolering van de verkaveling?

 

Parkeerdruk, ontsluiting en doorgaand verkeer

-       Er verdwijnen een 6-tal parkeerplaatsen in de Dronckaerstraat door de nieuwe ontsluiting

            Parkeerprobleem zal daardoor toenemen

In de Dronckaertstraat kan men enkel langs 1 kant parkeren en hebben de meeste bewoners geen 
garage

-       Parking in de Kattewegel is nu al een probleem.

Straat nr. 4 : kan er geparkeerd worden langs de straat? Hebben de 5 rijwoningen voldoende 
parkeerplaats op eigen terrein? Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers?

-       Vraag om vanuit de Kattestraat via de Kattewegel geen ontsluiting op de Dronckaertstraat te 
voorzien

Vraag om Kattewegels doodlopend te maken voor gemotoriseerd verkeer (geen sluipverkeer) en 
een kindvriendelijk karakter te geven.

            Vraag of hieraan is voldaan

-       Toegang via de Kattewegel is niet breed genoeg om 2 rijrichtingen te voorzien. Bestaande 
Kattewegel (ca. 100m lang) is te smal om verkeer te laten kruisen, er is geen voetpad, geen 
fietspad, geen goede zichtbaarheid. De Kattewegel maakt deel uit van een netwerk van ‘trage 
wegen’. Vraag om straat nr. 4 te laten aansluiten op ander deel van de verkaveling.

-       Vraag tot voorzien van paaltjes waar de nieuwe weg stopt, zodat de voorziene groenzone 
rustig en veilig voor kinderen is

-       Toegang bestaande huizen verzekeren via de nieuwe verkaveling  

Garagestraat

-       Verkavelingsontwerp mag de mogelijkheid tot aanleg garagestraat achter de woningen in de 
Dronckaertstraat 75 t.e.m. 101 ( conform BPA) niet hypothekeren 

Strook tussen woning Kattewegel 36 en verkaveling

-       Op deze strook loopt een voetweg

-       Wat is de bestemming van deze strook (onduidelijkheid)

-       Deze strook is niet opgenomen in de wegenis en wordt dus niet overgedragen aan de stad?

-       Deze uitweg wordt gebruikt voor aanpalende woningen. Uitweg richting Kattestraat dient 
gegarandeerd. Voorstel om dit deel samen met de wegenis over te dragen aan de stad. 

Toegang tot aanpalende percelen behouden



-       Toegang tot perceel ten oosten van straat 3 moet gegarandeerd blijven om het terrein te 
kunnen bebouwen

 Typologie

-       Te kleine woningen; garage zal nooit voor de wagen gebruikt worden.

            Wagens buiten parkeren is onveilig nabij de Franse grens 

Verkeersdrempels

-       Zijn storend en te vermijden 

Onderhoud groen

-       Bezorgdheid voor netheid en onderhoud, gezien bijkomend openbaar domein een 
bijkomende financiële last betekent 

Woning Dronckaertstraat 105 naast invalsweg

-       Verlies van parkeerplaats voor woning Dronckaertstraat 105 (verbod op parkeren op 5m van 
de hoek)

-       Verlies aan privacy door naastliggende weg en parking + kosten ten gevolge van gewenste 
nieuwe hoge afsluiting

-       Verlies aan lichtinval door aanleg groen – garantie bij lage beplanting?

-       Vraag tot ontsluiting achteraan op de verkaveling (langs de cabine)

-       Waardevermindering van de woning door het open zicht in te ruilen door een nieuwe 
ontwikkeling

-       Nieuw kruispunt met de Dronckaertstraat – verkeersveilig wordt in vraag gesteld 

Behoud leefbaarheid en open ruimte, woonbehoefte

-       Vanuit een vroegere woonbehoeftestudie werd aangetoond dat er in Lauwe en niet in 
Rekkem een tekort is aan woningen

-       Geen verantwoording van de nood aan bijkomende woningen vanuit een 
woonbehoeftestudie; voldoende woningen te koop of beschikbaar in groot Menen en er kan via 
renovatie, invulbouw of inbreiding aan de toekomstige behoefte worden voldaan; 
bevolkingsprognose voor Menen is beperkt.

-       Toekomstige projecten dienen aan te sluiten bij de kern van Rekkem

-       Verdere inname open ruimte legt een hypotheek op de toekomstige generatie 

Aanschrijven eigenaars i.k.v. openbaar onderzoek

-       Er wordt betreurd dat de eigenaars van het eerste deel van de Kattewegel niet werden 
aangeschreven, gezien deze ontwikkeling ook voor hen een impact zal hebben 

Vrees voor schade aan de bestaande wegel

-       Vrees voor schade aan de bestaande wegenis door aanbrengen van nieuwe asfalt en het op 
en afrijden van vrachtwagens 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende 
standpunt in:

 Wateroverlast en riolering

In het kader van het decreet integraal waterbeleid dient nagegaan te worden of door dit project 
geen schadelijke effecten ontstaan of dat dit zoveel mogelijk beperkt wordt en, indien dit niet 
mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of in geval van vermindering van de infiltratie 
van hemelwater of de vermindering van ruimte voor water, wordt gecompenseerd. In de nota 



‘watertoets’ wordt weergegeven wat de impact is op het watersysteem en welke milderende 
maatregelen er zijn voorzien.

Het project ligt niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Het project ligt in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

Het project omvat bijkomende verharding onder de vorm van dakoppervlakte, opritten, rijweg, 
voetpad en parkings. Er wordt voorzien in een buffer in buizen en in een bufferbekken, 
aansluitend de uit te diepen gracht en in een vertraagde lozing op de bestaande riolering.

De provinciale dienst waterlopen bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit. De voorwaarden 
zullen worden opgelegd.

Aangaande het bezwaar over de riolering werd bijkomende motivatie gevraagd aan het 
studiebureau met volgend antwoord :

-          De pompkamer (en bij uitbreiding het volledige rioleringsstelsel) is ontworpen volgens de 
“code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen”. 
Daarin staan voorwaarden en maatregelen die ervoor zorgen dat er geen overlast ontstaat, 
namelijk geurhinder en veiligheden die voorzien moeten worden bij het uitvallen van de pomp. 
Gezien het pompstation ondergronds is voorzien zullen trillingen en geluid niet waargenomen 
worden. 

-          Voor het regenwater wordt altijd de keuze voor gravitair afwateren gemaakt en niet voor 
een pompkamer. Een pompkamer voor regenwater wordt uitgesloten gezien bij het uitvallen van 
de pomp geen veiligheid kan gegeven worden tegen overstroming. De regenwaterdebieten zijn 
veel groter dan de afvalwaterdebieten. Bij het uitvallen van een pomp wordt er een alarmsignaal 
gegeven naar de beheerder maar kan er bij regenwater geen redelijke termijn gehaald worden 
waarbinnen een interventieteam de herstelling kan uitvoeren gezien de grotere debieten. 

Mits naleven van de voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst waterlopen is dit 
bezwaar ontvankelijk doch ongegrond. 

Parkeerdruk, ontsluiting en doorgaand verkeer

Voor de behandeling van deze bezwaren wordt verwezen naar het advies van de dienst mobiliteit 
van de stad, wat ook als voorwaarde zal worden opgelegd. In het bijzonder vermelden we :

-          Volgens het advies van de dienst mobiliteit stad Menen is het voorziene aantal nieuwe 
openbare parkeerplaatsen hoog en wordt dit wenselijk verminderd om het duurzaam verplaatsen 
te stimuleren. Deze parkeerplaatsen kunnen bij de ingang van de verkaveling kant 
Dronckaertstraat ook aangewend worden voor bewoners van de Dronckaertstraat.

-          Langsheen straat nr. 4 zullen de woningen voorzien zijn van minimum één autostalplaats op 
eigen terrein. Bijkomend zijn langs deze weg 6 publieke parkings worden aangelegd.

-          Om doorgaand verkeer onmogelijk te maken worden paaltjes voorzien. De dienst mobiliteit 
van de stad stelt voor om de paaltjes ter hoogte van lot 46 meer noordelijk te verplaatsen, om de 
veiligheid ter hoogte van de speelzone te garanderen. Tevens wordt gevraagd om geen 
karrespoor maar enkel een smalle strook voor de zachte weggebruiker aan te leggen ten zuiden 
van lot 46, om te vermijden dat de woningen Kattewegel 17 t.e.m. 23 zouden ontsluiten via de 
nieuwe verkaveling.

-          Gelet op de plaatselijke situatie, vastgesteld via plaatsbezoek door de dienst mobiliteit (zie 
advies) kan het bijkomend verkeer van de nieuwe woningen ten noorden aan de Kattewegel 
voldoende goed worden afgewikkeld.

-          De bestaande woningen blijven ontsloten hetzij via de nieuwe verkaveling, hetzij via 
bestaande wegenis. Door het voorzien van paaltjes wordt verhinderd dat de verkaveling kan 
doorkruist worden met mechanisch verkeer, maar blijven alle bestaande woningen bereikbaar 
met de wagen.

Mits naleven van de voorwaarden uit het advies van de dienst mobiliteit stad Menen is dit 
bezwaar ontvankelijk en ongegrond. 



Garagestraat

De nieuwe ontwikkeling sluit de mogelijkheid tot aanleg van een garagestraat zoals voorzien in 
het BPA niet uit.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Strook tussen woning Kattewegel 36 en verkaveling

De strook tussen de woning Kattewegel 36 en lot 36 dient opnieuw aangelegd als een 
tweesporenpad tot tegen de zijgevel van de woning.

Dit zal in een voorwaarde via het advies van de dienst mobiliteit stad Menen worden opgelegd.

Dit bezwaar is ontvankelijk en gegrond. 

Toegang tot aanpalende percelen behouden

De toegang tot de aanpalende percelen blijft mogelijk.

De dienst openbare werken stad Menen voorziet in zijn advies dat voor de bestaande woningen 
wachtbuizen voor de riolering dienen worden voorzien. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Typologie

De voorziene typologie beantwoordt aan de voorschriften van het BPA.

Het parkeren op de private percelen dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van 
het BPA en het algemeen bouwreglement van de stad. Volgens de voorgestelde verkaveling 
kunnen alle woningen een autostaanplaats voorzien op eigen terrein en beantwoorden hierbij 
aan het algemeen bouwreglement van de stad.

De veiligheid van een geparkeerde wagen betreft geen stedenbouwkundig aspect.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Verkeersdrempels

Er zijn geen verkeersdrempels voorzien.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Onderhoud groen

De voorziene groenaanleg binnen de nieuwe verkaveling is noodzakelijk om een kwalitatieve 
leefomgeving te laten ontstaan en is ook het gevolg van wat opgelegd wordt binnen het BPA 
Dronckaertstraat.

De groendienst stad Menen evalueert het groenplan in functie van een vlot en beheersbaar 
beheer en stelt deels intensief en deels extensief onderhoud voor. Zie advies in bijlage.

De dienst mobiliteit van de stad stelt in zijn advies voor om een deel van de voetpaden niet uit te 
voeren en in te vullen als groenzone. Dit dient mee opgenomen te worden in het aan te passen 
groenplan. Deze groenzones zullen dienen onderhouden te worden door de eigenaars van de 
aanpalende percelen.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Woning Dronckaertstraat 105 naast invalsweg

De woning Dronckaertstraat 105 beschikt over voldoende parkeerplaats op eigen terrein (garage 
en verharde voortuin).

Dit aspect van het bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond.

Het verlies van privacy door de nieuwe naastliggende weg dient gecompenseerd door te voorzien 
in een nieuwe afsluiting op de perceelsgrens, op kosten van de verkavelaar. Dit zal als voorwaarde 
worden opgelegd.

Dit aspect is ontvankelijk en gegrond.



Het verlies aan lichtinval door de aanleg van het groen is eerder beperkt. Het aangepast 
groenplan dient hiermee rekening te houden door de plantenkeuze en inplanting aan te passen.

Dit aspect is ontvankelijk en gegrond.

De vraag tot ontsluiten van het perceel via de nieuwe verkaveling dient rechtstreeks gericht aan 
de verkavelaar.

Dit betreft geen bezwaar.

De vrees of de nieuwe invalsweg naar de verkaveling een veilig kruispunt betreft is onterecht.

Het betreft geen eigenlijk kruispunt maar een aftakking waarbij 38 loten voor eengezinswoningen 
kunnen bereikt worden. De dienst mobiliteit stelt dat de mobiliteitsimpact op de omgeving 
aanvaardbaar is.

Dit aspect is ontvankelijk doch ongegrond. 

Behoud leefbaarheid en open ruimte

De verkaveling is een verdere uitwerking van een woonomgeving zoals voorzien in het BPA 
Dronckaertstraat (MB 25/04/2000).

De Sectorstudie Wonen werd voor Menen opgemaakt, waarin toekomstige projectgebieden voor 
wonen zijn aangeduid en waarbij een fasering wordt vooropgesteld bij het aansnijden van 
woonuitbreidingsgebieden. De stad heeft eerder 32ha WUGgebied laten omzetten naar de 
bestemming landbouwgebied.

Het BPA Dronckaertstraat is beslist beleid en kan aangesneden worden voor een nieuwe 
verkaveling.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Aanschrijven eigenaars i.k.v. openbaar onderzoek

De procedure, zoals voorzien in de wetgeving, werd correct gevolgd. Enkel de aanpalende 
eigenaars dienden aangeschreven te worden. Andere omwonenden konden via de affichering van 
het openbaar onderzoek kennis nemen van het dossier.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. 

Vrees voor schade aan de bestaande wegel

Dit betreft geen stedenbouwkundig aspect.

Dit bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert weet dat dit een heel oud plan is en dateert uit 1962. Zeker inzake het parkeren 
is er een nieuw openbare parking voorzien, maar wordt het aantal parkeerplaatsen verminderd. 
Wegens de lintbebouwing is de parkeerdruk in de Dronckaertstraat hoog en kan er maar aan 1 
kant geparkeerd worden. Er verdwijnen zeker 6 à 8 parkeerplaatsen. Ze vraagt ook dat de trage 
weg ter hoogte van huisnummer Kattewegel 36 opnieuw zou aangelegd worden. Een stuk verder 
van de trage weg dient deze ook aangepakt te worden en dit stuk komt uit in de Tibeertstraat. 
Wat met het stuk van de Kattewegel naar de Murissonstraat. Ook wordt er gekeken naar de 
Kattewegel ter hoogte van de nummers 17 tot en met 23 die vanuit de Tibeertstraat parkeren en 
waar men moet te voet gaan. In het verleden werd de verkavelaar hierop aangesproken. Schepen 
Syssauw verwijst eerst naar het advies van de mobiliteitsambtenaar dat nuttig is. Wat hierin 
staat, wil nog niet direct zeggen dat het schepencollege dit zal volgen, want dit is bekeken door 
een fietsbril. De plaatsen die voorzien zijn, zijn niet uit de lucht komen te vallen. Er zijn 6 extra 
parkeerplaatsen voorzien om het verlies van de Dronckaertstraat te compenseren. Het is ook 
evident dat de trage wegels die er doorheen kronkelen, goed onderhouden zijn. Vanuit de 
Murissonstraat naar de Kattewegel is dit een goed uitgeruste weg. De verkaveling takt aan de 
tuinen aan en er is geen intentie om deze weg te her aanleggen. De trage wegen vallen niet in het 
projectgebied en bij de verkaveling zijn de borgsommen reeds aanzienlijk. De kant noord wordt 
nieuw met een weg van 5 meter breedte. Voor de trage weg vanuit de Tibeertstraat naar de 



Kattewegel willen de bewoners daar de situatie behouden. Er zullen bijkomende paaltjes voorzien 
worden om te vermijden dat wagens daardoor zullen rijden. Aan de verkavelaar worden wel 
degelijk lasten opgelegd. Raadslid Bogaert vindt dat de contouren van het BPA raar liggen. Ze zou 
blij zijn dat een garagestraat nog zou kunnen. Ze vraagt zich ook af of de brandweer door deze 
verkaveling kan passeren. Schepen Syssauw stelt dat er een gunstig advies is van de 
brandweer. Raadslid Mingels heeft als fietser zijn fietsbril aan. Via zijn vertegenwoordiger in de 
Gecoro heeft hij reeds aangegeven dat deze zone, hoewel woonzone, niet zo dringend ingevuld 
moest worden. Vroeger was er daar wateroverlast en de verkavelaar heeft hierop gereageerd 
door het voorzien van wadi's en de verkavelaar is er zich van bewust dat daar wateroverlast kan 
voorkomen. Hij vraagt zich af of de noodzaak tot nieuwe woningen aangetoond is. Het is van 
belang om zoveel mogelijk ruimte te voorzien om waterinsijpeling mogelijk te maken. Artikel 2 zal 
hij niet volgen want hij is niet overtuigd van de noodzaak om daar woningen te voorzien. Dit 
project heeft zijn voorgeschiedenis en de trage wegen worden er opgeknabbeld. Trage wegen en 
de open ruimte hebben een functie in het woongebied en als fractie zal hij niet meegaan in dit 
agendapunt. Misschien zal een oefening gemaakt worden om bepaalde zaken te herbekijken en 
die geld kunnen kosten. Schepen Syssauw zal teruggrijpen naar wat ze reeds vroeger gezegd 
heeft. Dit project ligt in woongebied en hier wordt het BPA ten uitvoer gelegd. Men moet hier 
geen behoefte aantonen. Een RUP omzetten naar niet-woongebied kost heel veel geld. Een 
groene bestemming houdt in dat er daar niet meer gebouwd kan worden. De stad heeft dit reeds 
eerder gedaan met het RUP Rekkem-Centrum en voorheen werden reeds 32 ha. 
woonuitbreidingsgebied naar landbouwgebied omgezet. Nu nog zijn er restgronden in BPA's die 
niet uitgevoerd werden omwille van de complexiteit en de kosten voor infrastructuur die eraan 
verbonden zijn. Ofwel neemt de stad maatregelen waarbij rechten toebehorend aan mensen, 
worden afgenomen. Raadslid Mingels uit geen enkel woord van kritiek over de 32 ha. die 
omgezet werden. Dit sluit aan op een goede praktijk. Hij vindt dat er moet gedurfd worden om te 
bekijken waar de grond gevoelig is voor overstromingen. Met zulke verkavelingen gaan we het 
niet oplossen. Raadslid Bogaert is er niet van overtuigd dat de traqe wegen goed onderhouden 
worden en ze kan dit aantonen met foto's.                        

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De 
Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, 
Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot)

Besluit

Artikel 1 :
De Gemeenteraad neemt kennis van het openbaar onderzoek en de resultaten.

Artikel 2 :
De Gemeenteraad keurt het Tracé van de Wegen zoals in de verkavelingsaanvraag voorgesteld en 
in het dossier beoordeeld en geadviseerd, goed.

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

Bevoegdheid orgaan

Art. 2 DLB, artikelen 40 en 41 DLB

Juridische grond

Artikel 1.3.3§8 van de VCRO 

Uitvoeringsbesluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, 
organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening



Besluit Vlaamse Regering tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de 
Vlaamse, Provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (3/7/2009) en latere 
wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

De GECORO heeft in de zitting van 12 juni 2019 het huishoudelijk reglement met deontologische 
code éénparig goedgekeurd.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement met deontologische code van de GECORO als 
volgt goed:

Algemeen

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale [, intergemeentelijke (verv. BVR 7 september 
2018, art. 1, I: 1 januari 2019)] en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en het 
besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van 
de [opgeh. BVR 27 mei 2016, art. 2, I: 24 juli 2016)] provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening, maakt deel uit van dit huishoudelijk reglement (bijlage 1) en art. 1.3.3§8, 
eerste lid VCRO is integraal van toepassing binnen het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 1

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg Gecoro) vergadert wanneer zij 
bijeengeroepen wordt door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de voorzitter 
vervangen door de ondervoorzitter.

Zij vergadert minstens twee maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid 
behoren, het vereisen.

ARTIKEL 2

De Voorzitter moet de Gecoro bijeenroepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek van 
de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen. Hij moet dit ook doen bij een 
verzoek dat uitgaat van minstens één derde van de leden van de Gecoro. De Voorzitter van de 
Gecoro dient deze ook bijeen te roepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek om 
advies over een vergunningsaanvraag, dat wordt voorgelegd door de omgevingsambtenaar.

ARTIKEL 3 

De Gecoro kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig is. Is 
die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de Gecoro binnen de acht dagen bijeengeroepen met 
dezelfde agenda en kan zij geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. Voor nieuwe 
agendapunten is opnieuw ten minste de helft van de leden vereist.

ARTIKEL 4

De leden van de Gecoro, de vertegenwoordigers van de politieke fracties en de eventuele externe 
genodigden worden ten minste 10 werkdagen vòòr de vergadering uitgenodigd.

De Voorzitter stelt na overleg met de vaste secretaris de agenda vast en verstuurt deze samen 
met de uitnodigingen.

De uitgebreide documenten liggen ter inzage op het permanent secretariaat vanaf de datum van 
oproeping tijdens de openingsuren dienst Omgeving.

ARTIKEL 5

Bij vergaderingen kan elk lid ten laatste acht werkdagen vòòr de vergadering agendapunten 
doorgeven aan de vaste secretaris. Mocht de agenda van de vergadering reeds verstuurd zijn, dan 
wordt er een aanvullende agenda verstuurd.



Alle documenten die relevant zijn liggen eveneens tijdens de openingsuren van de dienst 
Omgeving ter inzage op het secretariaat van de Gecoro, vanaf de uitnodiging van de 
vergaderingen tot en met de datum van de vergadering.

ARTIKEL 6

De opdrachten van de Gecoro worden bepaald door de Vlaamse codex Ruimtelijke ordening en 
door de Besluiten van de Vlaamse Regering.

ARTIKEL 7

De zittingen van de Commissie zijn in principe niet openbaar, tenzij de Commissie gemotiveerd 
beslist bij twee derden van de stemmen van de aanwezige leden tot een geheel of gedeeltelijk 
openbare vergadering. De openbaarheid kan niet worden gevraagd wanneer dossiers worden 
besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de 
sereniteit van de bespreking niet te storen. Een belanghebbende of een delegatie (tot vijf 
personen) van belanghebbenden kan op zijn/haar verzoek gehoord worden door de Commissie 
omtrent een agendapunt dat betrekking heeft op een formele taak van de Commissie. De vraag 
daartoe wordt ingediend op het secretariaat. Dit punt wordt als een van de eerste geagendeerd. 
Na hun betoog en de beantwoording van de wederzijdse vragen verlaten deze personen de 
vergadering.

ARTIKEL 8

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht behalve in 
spoedeisende gevallen en wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot 
spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door ten minste twee derden van de aanwezige 
leden; de naam van die leden worden in de notulen vermeld.

ARTIKEL 9

De behandeling van een agendapunt of een onderdeel van het agendapunt bestaat in principe uit 
drie fasen: de toelichting en bespreking, de beraadslaging en de stemming over het advies. Onder 
toelichting wordt verstaan: een inleiding van het onderwerp door de Voorzitter of de 
omgevingsambtenaar, een technische toelichting (mogelijks door een eventuele externe 
genodigde), eventueel een uiteenzetting van de standpunten van externe genodigden. Een 
vragenronde bij de aanwezigen behoort tot de bespreking. Onder beraadslaging over het advies 
wordt verstaan: de discussie die leidt tot de vorming van het advies dat de Gecoro zal uitbrengen. 
Onder de stemming over het advies wordt verstaan: elk lid brengt zijn stem uit over het 
voorgelegde advies.

ARTIKEL 10

Deelnemen aan een behandelingsfase van een agendapunt betekent: aanwezig zijn en mogen 
participeren aan de behandelingsfase en mogen een actieve inbreng doen. Bijwonen betekent: 
aanwezig zijn, maar zonder deel te nemen aan de behandelingsfase. Niet bijwonen betekent: 
afwezig zijn bij de behandelingsfase.

Alle aanwezigen die geen lid zijn van de commissie mogen de beraadslaging en de stemming over 
de te formuleren adviezen niet bijwonen. De Voorzitter vraagt om de vergadering te verlaten.

schema:

 bespreking agendapunt beraadslaging advies stemming advies

besloten zitting    

publiek niet bijwonen NIET bijwonen NIET bijwonen

vertegenwoordigers 
politieke fractie deelnemen NIET bijwonen NIET bijwonen

genodigden deelnemen NIET bijwonen NIET bijwonen

leden Gecoro deelnemen deelnemen deelnemen



openbare zitting    

publiek bijwonen NIET bijwonen NIET bijwonen

vertegenwoordigers 
politieke fractie deelnemen NIET bijwonen NIET bijwonen

genodigden deelnemen NIET bijwonen NIET bijwonen

leden van Gecoro deelnemen deelnemen deelnemen

ARTIKEL 11

De Voorzitter leidt en organiseert de vergadering.

Indien de Voorzitter oordeelt dat het onderwerp voldoende werd besproken, raadpleegt hij de 
vergadering over de voortzetting of sluiting van de bespreking. Na de bespreking kan overgegaan 
worden tot beraadslaging en de stemming over het advies.

De Voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

ARTIKEL 12

De Gecoro kan voor de behandeling van een onderwerp al de nodige instanties en personen of 
betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een eventuele bespreking van het onderwerp.

De Gecoro kan alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn voor de vervulling van haar opdracht.

ARTIKEL 13

Voor elke stemming omschrijft de Voorzitter het voorstel waarover de vergadering zich moet 
uitspreken.

ARTIKEL 14

De Gecoro beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, zonder rekening te 
houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. 
De secretaris is niet stemgerechtigd.

ARTIKEL 15

De leden van de Gecoro stemmen mondeling, ja of neen of ze onthouden zich. De Voorzitter 
stemt het laatst. Zodra de stemoperaties, met instemming van de Gecoro zijn aangevangen, 
mogen zij niet meer onderbroken worden door de commissieleden. De leden die zich onthouden 
of neen hebben gestemd, kunnen nadat de stemopneming beëindigd is, de redenen van hun 
onthouding of neen-stem kenbaar maken. Deze zullen op hun verzoek, in de notulen worden 
opgenomen. De uitslag van de stemming wordt door de Voorzitter bekendgemaakt.

ARTIKEL 16

Vanuit de Gecoro kunnen werkgroepen worden opgericht voor het onderzoeken van bijzondere 
vraagstukken. Hierin kunnen de nodige instanties, externe deskundigen en betrokkenen zetelen.

De werkgroepen bevatten minstens één afgevaardigde van de deskundigen uit de Gecoro.

De oprichting en de  samenstelling van de werkgroepen dienen te worden goedgekeurd door de 
Gecoro bij gewone meerderheid.

Het verslag van de vergaderingen van de werkgroepen wordt ter goedkeuring voorgelegd op de 
eerstvolgende vergadering van de Gecoro.

ARTIKEL 17

De vaste secretaris in samenwerking met het secretariaat maakt van de vergadering een verslag 
dat de essentie van de bespreking weergeeft en de gebruikte argumenten, alsook de formulering 
van het advies met de volgende punten:

- stemming over het advies



- aard van het advies en de eventueel hieraan gekoppelde voorwaarden

- weergave van de minderheidsstandpunten indien gevraagd door de betrokkenen.

ARTIKEL 18

Aan de aanwezige leden, wordt presentiegeld toegekend. Het bedrag van dit presentiegeld werd 
vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 maart 2019 en bedraagt voor de Voorzitter 150 euro en 
voor de leden 75 euro.

De leden die aan de commissievergadering deelnemen zijn gehouden de aanwezigheidslijst te 
ondertekenen. Alsdan wordt hen presentiegeld toegekend.

ARTIKEL 19

Een lid wordt beschouwd als zijnde afwezig wanneer hij/zij zonder voorafgaande verwittiging van 
het secretariaat afwezig is op de vergadering. Hij/zij dient in geval van afwezigheid zijn/haar 
plaatsvervanger en het secretariaat  te verwittigen.

Elk lid van de Gecoro dat driemaal achtereenvolgens zonder verantwoording afwezig is, is 
ambtshalve ontslagnemend. De Voorzitter brengt de betrokkene van deze ambtshalve 
ontslagname schriftelijk op de hoogte.

ARTIKEL 20

Bij ontslag op eigen initiatief van een lid van de Gecoro, dient deze de Voorzitter hiervan 
schriftelijk op de hoogte te brengen. De Voorzitter brengt bij de eerstvolgende vergadering de 
andere leden van de Gecoro hiervan op de hoogte.

Bij ontslag van een lid van de Gecoro, wordt zijn/haar plaatsvervanger ambtshalve aangesteld als 
lid. De Voorzitter brengt de betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte en licht bij de 
eerstvolgende vergadering de andere leden van de Gecoro in.

ARTIKEL 21

In geval een lid van de Gecoro commissie bij een besproken onderwerp geconfronteerd wordt 
met een persoonlijk belang kan alleen de toelichting bijgewoond worden. Hij/zij moet de 
vergadering op dat punt verlaten na de toelichting, hij/zij mag noch de bespreking, noch de 
beraadslaging over het advies, noch de stemming erover bijwonen.

ARTIKEL 22

De leden van de Commissie en alle aanwezigen op de vergaderingen hebben de plicht tot 
discretie. Contacten met de media worden in principe vermeden om de objectiviteit en de 
sereniteit van de werking niet in het gedrang te brengen.

ARTIKEL 23

In het kader van het belang van data privacy (GDPR) wordt ermee ingestemd dat aan alle 
GECORO-leden en aangeduide fracties de samenstelling van de nieuwe GECORO met bijhorende 
contactgegevens wordt overgemaakt.

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

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur art.56

Feiten, context en argumentatie

Trezoor is erkend als erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.  Een beslissing van Minister G. 
Bourgeois op 7/6/2019.  Het gebouw is gelegen op Vier Linden 1 te Heule.

De vier basisprincipes van het erfgoeddepot (zie brochure, bijlage 1).

1 Clusteren is meters winnen en kosten delen.



Het vormt een professionele bewaarplaats voor het erfgoed dat niet passend lokaal bewaard kan 
worden.  Het is specifiek afgestemd op industrieel -, archeologisch- en

vlaserfgoed, grootse objecten, schilderijen, beelden, textiel, theaterdecors,…

Je vindt het erfgoed niet per eigenaar maar per materiaal.  Zo wordt efficiënter gewerkt, wordt 
passend meubilair per type gebruikt, wint men aan ruimte en kan het toezicht aangepast 
worden.  Problemen of schade worden sneller opgespoord.  Het gebouw is 5.000 m2 groot en 
opende in de lente 2018.  Het beschikt over 3600m2 bewaarruimtes met oa 12,8 lopende km 
planken voor papier en 1575 m2 gaasrekken voor schilderijen.  Er is oa verder een 420 m2 
werkruimte en 357m2 actieve publieksruimte voorzien.

2 Een toekomst gerichte hub.

Je kan er terecht voor consultatie en onderzoek. Het is een actieve werkplek met alle nodige 
professionele ruimtes. Archieven kunnen sneller geraadpleegd en intenser ingezet worden 
voor  gebruik.  Er is een grote transitruimte en de depotruimtes zijn voorzien op de toekomst en 
collecties die nog kunnen arriveren. 

3. Erfgoed bewaren is samen-werken en kiezen.

Er groeit een regionaal gedeeld collectiebeleid.  Overlap wordt zichtbaar en er wordt nagedacht 
wat er zeker bewaard moet worden, hoe elkaars werking kan versterkt worden.  Projecten 
kunnen opgezet worden.

4. De bewaring gebeurt hedendaags en duurzaam.

 Het erfgoeddepot hanteert het Denemarken-principe.  Het depot vormt een passief, luchtdicht 
en industrieel gebouw. Het resultaat is een stabiele binnenruimte en sterk verminderd 
energieverbruik.

De doelgroep.

Trezoor werd gerealiseerd met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Overheid.  Het is een belangrijke schakel in een samenwerking in de regio die sinds 2011 inzet op 
de versnippering en problematische bewaring van erfgoedcollecties.

De prioritaire doelgroep vormen de lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen. Ook de intern en 
extern verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingen kunnen van de 
faciliteiten gebruik maken.

Private gebruikers komen in 2de orde aan bod.  De prijzen liggen ong. dubbel zo hoog.  Private 
gebruikers en gebruikers van buiten de regio krijgen nooit voorrang.

Bij specifieke gevallen (organisaties zoals kerkfabrieken, heemkringen,…) kan de stad/gemeente 
als tussenfiguur optreden, zich garant stellen of eigenaar worden.  Voor archeologische collecties 
wordt een schenking voorgesteld waarbij de bouwheer de vondsten aan het betrokken lokaal 
bestuur schenkt. 

Taakstelling

Het exploitatiemodel voor het erfgoeddepot vertrekt vanuit een sterke verbondenheid van de 
stukken met de eigenaar (zie bijlage 2).

 Financiële afspraken (zie bijlage 3).

Lusten en lasten worden gedeeld.

Inkomsten door gebruik derden (private partners) en subsidiëring Onroerend Erfgoeddepot 
(wordt opgemaakt door stad Kortrijk tegen 1/9) komen eveneens ten goede van de prioritaire 
partners.

De berekening van de prijzen vertrekt in de modellering vanuit een medio-scenario waar men 
binnen enkele jaren voorziet in te functioneren waarbij de eerste noden zijn ondergebracht en 
ondertussen ook andere partners concreet zijn ingestapt.  Eenmaal het depot “up and running” is 
kan de prijsmodellering op concrete cijfers worden verfijnd. 



De stad Kortrijk verbindt er zich toe, in de samenwerkingsovereenkomst, dat de kostprijs max € 
8,8 m2/maand zal bedragen (dit betreft de 1ste gebruiksperiode die eindigt in 2025).

Zie ook art. 6 van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 4) stad Kortrijk en prioritaire partners.

In 2011 sloten de provincie W-Vlaanderen, de intergemeentelijke projectvereniging Zuidwest en 
de stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst af.  Door de grote versnippering en 
verspreiding van het regionale erfgoed viel in 2013 de beslissing om werk te maken van een 
nieuw erfgoeddepot voor de regio.

In de periode 2015-2017 verklaarden de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid zich 
bereid om dit traject te begeleiden en financieel te ondersteunen met een bedrag van resp. € 
2.000.000 en € 500.000.

De stad Kortrijk treedt op als trekker, bouwheer en exploitant.  Het erfgoeddepot Trezoor werd in 
mei 2018 in gebruik genomen.  In een 1ste fase werden de Kortrijkse erfgoedcollecties 
gecentraliseerd in Trezoor.  In een 2de fase kan het erfgoeddepot, vanaf het najaar 2019, de 
erfgoedcollecties uit de regio opnemen.

De samenwerkingsovereenkomst legt de principes vast tot herberekening van de prijs bij aanvang 
van elke legislatuur, de communicatie rond het depot en de basisprincipes tot sterke onderlinge 
samenwerking.

Na oplevering van het erfgoeddepot kunnen lokale besturen op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst concrete gebruikerscontracten afsluiten voor het gebruik van het 
depot.  Deze contracten worden afgestemd op de BBC-cyclus.

Voorafgaand worden plaatsbezoeken op maat georganiseerd.  Een gebruikerswerkgroep werd 
opgericht om de praktische aspecten van de depotwerking te bespreken.

Vóór 1 september wordt een aanvraag ingediend door Trezoor (stad Kortrijk) voor subsidiëring als 
onroerenderfgoeddepot.

Eén van de vereisten is een calamiteitennetwerk (zie verder).

Looptijd is 9 jaar en kan stilzwijgend verlengd worden. 

De verbintenissen.

Functies opgenomen door het erfgoeddepot/stad Kortrijk:
-        Toezicht op het gebouw
-        Toezicht op bewaarklimaat van permanent te bewaren stukken
-        Ontvangst van stukken
-        Basisconsultatie
-        Praktische aspecten van basisverkeer (bruiklenen)
-        Tijdelijke bewaring (symbolische bijdrage door partners)
-        Onroerend erfgoeddepot

Functies opgenomen vanuit het netwerk in en rond het depot:
-        Advies door depotmedewerkers, lokale erfgoedexperten, erfgoedcel en/of bovenlokale 
consulenten
-        Projecten voor registratie, verpakking en digitaliseren
-        Afspraken rond procedures, registratie, aanlevervoorwaarden.

We lichten kort de verbintenissen van de stad Menen als prioritaire partner toe (art 4 
samenwerkingsovereenkomst):
-        Het dossier erfgoeddepot op te volgen en mogelijke subsidieaanvragen te ondersteunen
-        Prioritair doch niet exclusief samen te werken met het erfgoeddepot
-        Collectiestukken aan te leveren volgens de normen die het depot voorschrijft
-        Jaarlijks de huurprijs te betalen
-        Het erfgoeddepot te promoten. 

Engagementsverklaring calamiteitennetwerk (bijlage 5). 



Het erfgoeddepot Trezoor is een plek van expertise en infrastructuur voor de bewaring van lokale 
erfgoedcollecties.  Trezoor is er ter aanvulling van de lokale depots, musea

en archieven. 

Trezoor bouwde heel wat expertise op rond de omgang met erfgoedobjecten ook bij brand, 
waterschade, diefstal of andere calamiteitensituaties.

Trezoor schrijft deze taak formeel mee in de subsidieaanvraag als erkend 
onroerenderfgoeddepot.

Calamiteiten komen niet veel voor maar kunnen heel ingrijpend zijn.  Zie de brand in de St-Jan de 
Doper kerk in Anzegem en de Notre-Dame in Parijs.

Te verwachten acties vanuit het netwerk onder leiding van Trezoor zijn:
1 Operationaliseren en formaliseren van het netwerk (opmaak engagementsverklaringen)
2. Opnemen coachende rol.  Jaarlijks overleg, opmaak interventieplannen (ism Fluvia) en opmaak 
van calamiteitenplannen voor de erfgoeddepots.
3. Ter beschikking stellen van haar expertise en (een deel) van de infrastructuur aan de partners in 
het netwerk in geval van calamiteiten.

Een beslissing CBS volstaat om tot het netwerk toe te treden.

 

Tussenkomsten

Raadslid Soens wenst te vernemen over hoeveel vierkante meter Menen zal kunnen beschikken. 
Welke criteria zullen hiervoor worden gehanteerd en is er een minimum aantal vierkante meter 
dat zal moeten worden gehuurd? In artikel 3 wordt vermeld dat Kortrijk minimum 2000 m² zal 
innemen. Hoe worden de andere 3000 m² dan verdeeld? Raadslid Vandendriessche ziet dat er 
sprake is van branddeuren. Hij maakt de bedenking dat de schatten van andere gemeenten best 
in een gebouw worden ondergebracht met een brandveilige compartimentering. Schepen 
Vanryckegem verwijst naar een informeel engagement dat Menen aangegaan heeft. Kortrijk had 
op een bepaald moment geen eigen archief meer en de oppervlakten werden op voorhand 
ingeschat. Voor Menen zou het gaan om maximum 50 m², want schilderijen kunnen verticaal 
gestapeld worden en dit zijn nog cijfers op basis van ramingen van de vorige directeur van de 
Steiger. Het zou kunnen gaan om ons kostbaarst erfgoed, bijvoorbeeld het oudste stadsplan of de 
mooiste of kleinste kunstwerken van Dobbels. Daar is alles voorzien in compartimenten met een 
correct luchtvochtigheid, met een klimaatregeling en er zijn ook sprinklers voorzien. Ze stelt voor 
om eens langs te kunnen gaan op die site. We zouden dit best gaan bezoeken met de 
gemeenteraad. De kelder van de Steiger is vroeger nog volgelopen en dit agendapunt brengt het 
verhaal van het rijke erfgoed van Menen en de andere gemeenten om deze op een duurzame 
manier te bewaren. Raadslid Vandendriessche wenst dit te bezoeken en schepen Vanryckegem 
zal een aantal data voorstellen om Trezoor te gaan bezoeken. Raadslid Soens is bezorgd als die 
5000 m² niet worden gebruikt, wie zal dan de kost hiervoor betalen? Schepen Vanryckegem 
meldt dat dit zonder meerkost is voor Menen.  De Voorzitter stelt voor dat het bezoek zou 
doorgaan met schepen Vanryckegem als gids.              

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Stad Menen ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk en 
treedt toe tot de werking van het erfgoeddepot Trezoor.

Artikel 2: Stad Menen treedt toe tot het calamiteitennetwerk regio Zuidwest.

Artikel 3: Stad Menen vaardigt x aan als afgevaardigde in het netwerk namens de stad Menen

Artikel 4: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
 



Samenwerkingsovereenkomst
Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
de Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van 
het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 8/12/2017 en 
onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht,
hierna genoemd “de Stad Kortrijk”;
en
de Gemeente Anzegem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden
Gino Devogelaere, en mevrouw Sonja Nuyttens, algemeen directeur, handelende in hun gezegde 
hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een 
beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en
de Gemeente Avelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, en de heer David Claus, algemeen 
directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en
de Gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden de heer Claude Croes, burgemeester, en de heer Hans Piepers, algemeen directeur, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht;
en
de Stad Harelbeke, voor wie optreden [%naam%], [%hoedanigheid%], en de heer Carlo Daelman, 
algemeen directeur,
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht;
en 
de Gemeente Kuurne, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden de heer Francis Benoit, burgemeester, en mevrouw Els Persyn, algemeen directeur, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht; 
en de Gemeente Lendelede, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 
Schepenen, voor wie optreden mevrouw Carine Dewaele, burgemeester, en de heer Christophe 
Vandecasteele, algemeen directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 
artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad 
van …/…/… en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en 
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de Stad Menen, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Eddy Lust, burgemeester, en de heer Eric Algoet, algemeen directeur, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van…/…/2015 en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht;
en
de Gemeente Spiere-Helkijn, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 
Schepenen, voor wie optreden
de heer Dirk Walraet, burgemeester, en de heer Wout Lefebvre, algemeen directeur, handelende 
in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in 



uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht;
en
de Stad Waregem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, algemeen 
directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en 
onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en de Stad Wervik, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Youro Casier, burgemeester, en de heer Philippe Verraes, algemeen directeur, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en onder voorbehoud 
van bestuurlijk toezicht; 
en
de Gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden de heer Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt Parmentier, algemeen 
directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en 
onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en
de Gemeente Zwevegem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden de heer Marc Doutreluingne, burgemeester, en de heer Jan Vanlangenhove, 
algmeen directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht;
en 
de intercommunale Leiedal, vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, voorzitter en de 
heer Filip Van Haverbeke, algemeen directeur, handelend in uitvoering van een beslissing van de 
Raad van bestuur van …/…/…;
allen hierboven genoemden samen “de prioritaire partners”
en
de projectvereniging zuidwest, vertegenwoordigd door de heer Pietro Iacopucci, voorzitter, en de 
heer Marnix Theys,
coördinator, handelend in uitvoering van een beslissing van de Raad van bestuur van 19/1/2018 
hierna genoemd“zuidwest”
Artikel 2: Doel en looptijd van de samenwerkingsovereenkomst
1) De stad Kortrijk bouwt met de steun van zuidwest en de provincie West-Vlaanderen een 
hoogwaardig en duurzaam erfgoeddepot voor het bewaren van erfgoedcollecties uit Zuid-West-
Vlaanderen. De gemeenten
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van het arrondissement Kortrijk en de stad Wervik vormen hierbij de doelgroep en kunnen 
intekenen als prioritaire partner. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de principes die de 
stad Kortrijk en de lokale besturen van de betrokken gemeenten wensen te hanteren voor het 
permanent bewaren van de collecties in dit depot. Modaliteiten voor tijdelijke opslag of andere 
vormen van handling maken geen deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst.
2) Deze basisprincipes gelden evenzeer t.a.v. de verzelfstandigde agentschappen van de hiervoor 
vermelde gemeente(n) en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van deze gemeenten. 
Telkenmale er sprake is van prioritaire partner dient hieronder begrepen te worden de gemeente 
met inbegrip van de verzelfstandigde agentschappen en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.
3) Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan 
stilzwijgend verlengd worden. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de eerste 
dag van de maand volgend op de datum van de laatste ondertekening.
Artikel 3: Omschrijving van de verbintenis van Stad Kortrijk
1) De Stad Kortrijk engageert zich om de netto-investeringen voor de realisatie, inrichting, 
instandhouding en onderhoud van het gebouw te pre-financieren. Deze netto-investeringen 



omvatten de niet-gesubsidieerde investeringen, incl. ontwerpkosten, excl. de waarde van het 
terrein en excl. mogelijke financiële kosten verbonden aan de investeringen.
2) De Stad Kortrijk engageert zich tot de exploitatie van het erfgoeddepot voor Zuid-West-
Vlaanderen gedurende minstens 20 jaar. In deze exploitatie wordt de aansturing van het depot 
voorzien, het gebouwenbeheer, de monitoring van de bewaring, het opvolging van de consultatie 
ter plaatse én het klaarzetten voor transport.
3) De stad Kortrijk engageert zich tot de inname van minstens 2000 m² in het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen en de bijhorende jaarlijkse kost.
4) De Stad Kortrijk verbindt zich er toe, zowel voor zichzelf als voor zijn rechtsopvolgers, 
prioritaire partner als een bevoorrechte partner van het erfgoeddepot voor Zuid-West-
Vlaanderen in te schrijven. Dit engagement zal als verplicht na te leven clausule ingeschreven 
worden in alle overeenkomsten die aangegaan worden met derden in verband met het beheer en 
uitbating het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.
5) Dit bevoorrecht partnerschap omvat enerzijds de voorrang bij het innemen van depotruimte en 
anderzijds de garantie om te huren aan de basishuurprijs.
6) De Stad Kortrijk promoot het gebruik van het erfgoeddepot ten aanzien van derden.
Artikel 4: Omschrijving van de verbintenis van de prioritaire partner
1) De prioritaire partner engageert zich om via zuidwest het dossier van het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen op te volgen en mogelijke subsidieaanvragen expliciet en actief te 
ondersteunen.
2) De prioritaire partner engageert zich om prioritair doch niet exclusief samen te werken met het 
erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen bij het bewaren van de collectie buiten de 
gemeentegrenzen. Dit betekent dat voor deze bewaarnoden steeds eerst de mogelijkheden in het 
regionaal erfgoeddepot worden besproken, voor andere oplossingen worden gezocht. 3) De 
prioritaire partner engageert zich om de collectiestukken aan te leveren volgens de normen die 
het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen voorschrijft om zo schade aan andere collecties te 
vermijden én verder schade aan de eigen collectie te voorkomen.
4) De prioritaire partner engageert zich om op basis van een afzonderlijke contract (zie artikel 7) 
jaarlijks een bijdrage te betalen, per ingenomen m², op basis van de basishuurprijs voorzien in 
artikel 6.
5) De prioritaire partner promoot het gebruik van het erfgoeddepot ten aanzien van derden.
Artikel 5: Omschrijving van de verbintenis van zuidwest
1) Tot 31 december 2019 zuidwest engageert zich om de prioritaire partners, vanuit haar 
erfgoedconvenantswerking te begeleiden in lokale erfgoedzorgen en in de participatie in het 
erfgoeddepot.
2) Tot 31 december 2019 organiseert zuidwest de jaarlijkse opvolging van het project in haar 
werkgroepen en raad van bestuur, waarin alle partners formeel ertegenwoordigd zijn.
Artikel 6: principes achter de basishuurprijs
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1) Na overleg met alle partners wordt de huurprijs (€/m²/maand) voor de prioritaire partners op 
basis van dit
artikel vastgelegd door de Stad Kortrijk, dit in het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode 
en geldig van het tweede jaar van de gemeentelijke beleidsperiode tot en met het eerste jaar van 
de gemeentelijke beleidsperiode die daarop volgt. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd aan de 
hand van de gezondheidsindex.
2) De huurprijs (€/m²/maand) wordt berekend op basis van de netto kost voor de stad Kortrijk 
gedeeld door het aantal effectief ingenomen vierkante meter. In formulevorm:
netto kost
Huurprijs (€/m²/maand) = ---------------------------------------- x index
aantal effectief ingenomen m²
3) Het “aantal effectief ingenomen vierkante meters” wordt telkens bepaald in het eerste jaar van 
de beleidsperiode.
4) De “netto kost” wordt berekend op basis van onderstaande parameters:
a. De afschrijving van de netto-investeringen à rato 30 jaar voor gebouwen en 10 jaar voor 
inrichting en meubilair. Mogelijke financiële kosten die hieraan verbonden zijn, worden niet 
gerekend.



b. De afschrijving van mogelijke instandhoudingskosten.
c. De exploitatiekost en onderhoudskost voor het integrale gebouw voor administratie, facility, 
personeel en werking.
d. De opbrengsten uit verhuur van vierkante meters aan niet-prioritaire partners en subsidies.
Artikel 7: basisprincipes in- en uitstapmogelijkheden
1) De prioritaire partner kan op elk moment van de gemeentelijke beleidsperiode effectief 
gebruiker worden van het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen. Daartoe moet een 
afzonderlijk gebruikerscontract gesloten worden met de Stad Kortrijk. De prioritaire partner 
engageert zich tot en met het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode die daarop volgt. 
De stad Kortrijk krijgt de nodige tijd om de nodige voorbereidingen te treffen én kan in 
vookomend geval kosten (afschrijvingen) voor aangepast meubilair doorrekenen. De prioritaire 
partner engageert zich daarbij voor de organisatie van alle transport naar het depot.
2) De prioritaire partner kan in het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode kosteloos 
uitstappen en engageert zich dan tot het wegnemen van de collecties voor 31 december van dat 
jaar.
3) De stad Kortrijk en de prioritaire partner sluiten een gebruikerscontract af dat de modaliteiten 
verder verfijnt, maar de basisprincipes uit deze samenwerkingsovereenkomst garandeert. Dit 
gebruikerscontract duurt tot het eind van het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode en 
kan stilzwijgend verlengd worden.
Artikel 8: opstartfase
1) In de eerste gebruiksperiode, die eindigt in 2025, wordt de basishuurprijs berekend na de 
oplevering van het erfgoeddepot. De stad Kortrijk stelt zich daarbij garant dat de basishuuprijs 
maximaal €8,8/m²/maand zal bedragen.
2) Voor prioritaire partners die in de ontwerpfase van het gebouw een schriftelijk engagement tot 
gebruik aangaan, wordt binnen de marges van de investeringsenveloppe het nodige meubilair 
voorzien, zonder dat de kosten hiervoor worden aangerekend.
3) Bij eventuele toezegging van structurele werkingssubsides voor de werking en uitbating van het 
erfgoeddepot zal de Stad Kortrijk in overleg met de partners deze inkomsten opnemen in het 
exploitatiemodel, zoals voorzien in artikel 6.4.d.
Artikel 9: evaluatie, conflicten, opvolging en beëindiging
1) De Stad Kortrijk, en de prioritaire partners evalueren jaarlijks de financiële en inhoudelijke 
verslaggeving. Dit gebeurt binnen de stuurgroep erfgoed en raad van bestuur van zuidwest, of in 
de ontstentenis van zuidwest,in een gelijkaardig intergemeentelijk overlegniveau.
2) De rechtbanken te kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
Iedere partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

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

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 DLB (het schepencollege bereidt de agendapunten van de gemeenteraad voor). 

Feiten, context en argumentatie

 

Op de algemene vergadering van 29 juni 2018 werden de statuten goedgekeurd waarbij gesteld 
werd dat er 3 ondervoorzitters worden aangeduid, die op hun beurt ook deel uitmaken van het 
dagelijks bestuur (goedkeuring door de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur op 24 januari 
2019).

Vanaf begin 2019 werd de raad van bestuur opnieuw samengesteld, waarbij de voorzitter en de 3 
ondervoorzitters niet meer alle nationale politieke partijen omvatten die in de raad van bestuur 
vertegenwoordigd zijn.



Vermits het de filosofie van W13 is dat alle nationale politieke partijen vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur ook in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn, was het noodzakelijk om de 
statuten in die zin aan te passen.

De aanpassing in artikel 14 is als volgt : "De algemene vergadering duidt onder haar 
afgevaardigden zoveel ondervoorzitters aan als er nationale politiek partijen vertegenwoordigd 
zijn in de  raad van bestuur'.      

Deze aanpassing werd door de algemene vergadering van W13 op 28 juni 2019 goedgekeurd en 
wordt op zijn beurt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.     

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 onthouding (Mattias 
Eeckhout)

Besluit

Enig artikel : 

De gemeenteraad keurt het besluit van de algemene vergadering van 28 juni 2019 tot wijziging 
van de statuten W13 goed.

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

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 32

Juridische grond

DLB art. 32

Feiten, context en argumentatie

Zijn er opmerkingen te maken over het proces-verbaal van de vorige zitting van 26 juni 2019? Art. 
32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over 
de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de algemeen directeur.

Tussenkomsten

Raadslid Scherpereel stelt dat ze blij is dat de schoolsportactiviteiten kunnen blijven doorgaan en 
dat het schepencollege hierin gevolgd is. Raadslid Mingels wenst schepen Breye te bedanken 
voor de afspraak die is doorgegaan rond het Mausoleum en dat dit verder nog in de toekomst zou 
kunnen. De Voorzitter stelt dat dit bedenkingen en toevoegingen zijn die niet in de notulen van 
de vorige gemeenteraad opgenomen kunnen worden.     

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Lisa Maxy, 
Dries Defossez)

Besluit



Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 26 juni 2019 wordt goedgekeurd.

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

Bevoegdheid orgaan

art. 21 DLB

Juridische grond

art. 21 DLB.

Feiten, context en argumentatie

Dit dagordepunt werd op de dagorde van de gemeenteraad dd. 4 september 2019 geplaatst bij 
schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid Philippe Mingels dd. 30 augustus 2019.
Het woord wordt verleend aan de aanvrager.

Fietsstraten in de binnenstad
 Overwegende dat Menen, gezien de aanwezigheid in het centrum én de uitstraling van 
verschillende grote middelbare scholen, een stad is die druk bezocht wordt door schoolgaande 
jeugd uit Menen en de ruime omgeving;
Overwegende dat de veiligheid van de schoolomgevingen in het centrum van de stad onze 
bijzondere aandacht verdient;
Overwegende dat veel van die scholieren er gelukkig voor opteren om met de fiets naar school te 
komen;
Overwegende dat het centrum van Menen tegelijk geconfronteerd wordt met veel plaatselijk 
maar evengoed doorgaand autoverkeer.
Overwegende dat beide verkeersstromen elkaar treffen in het centrum van de stad en dat die 
situatie ontegensprekelijk leidt tot gevaarlijke tot zeer gevaarlijke situaties;
Overwegende dat teveel ouders er nog dikwijls voor opteren om hun kind met de auto naar 
school te brengen omdat ze terecht vinden dat de veiligheid van de fietsers in Menen 
onvoldoende gegarandeerd is. Op die manier dragen ze feitelijk, ongewild én rechtstreeks bij tot 
het versterken van een bestaande onveilige situatie; 
Overwegende dat in voorgaande dossiers mbt de inrichting van fietsstraat in de Sluizenkaai, 
opgemaakt door de voorgaande coalitie, heel duidelijk aangegeven werd dat duurzame mobiliteit 
onder meer betekent dat het fietsverkeer veiliger dient te worden gemaakt;
Overwegende dat de inrichting van fietsstraten daartoe ontegensprekelijk een belangrijke 
bijdrage leveren;
Overwegende dat dit stadsbestuur blijkbaar het inzicht dat fietsstraten het verschil kunnen maken 
op vlak van leefbaarheid en fietsveiligheid  deelt, gezien er mbt de problematiek van de 
Hospitaalstraat in Lauwe ervoor geopteerd heeft om een fietsstraat in te richten in de directe 
schoolomgeving van de GB Wonderwijzer. De daaruit vloeiende veiliger situatie komt rechtstreeks 
ten goede aan de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat niet enkel de veiligheid van de de leerlingen van het gemeentelijk onderwijs 
onze zorg zijn;
Overwegende dat fietsstraten niet alleen veiliger zijn en rechtstreeks bijdragen tot een 
leefbaarder centrum, maar ook een signaal inhouden dat fietsers meer dan welkom zijn in het 
centrum… een gegeven dat op vandaag met de huidige situatie onmogelijk hard gemaakt kan 
worden;
Overwegende dat verschillende stads- en gemeentebesturen in Vlaanderen dat inzicht al met 
groot succes in de praktijk hebben gebracht. Recent heeft het stadsbestuur van Kortrijk ervoor 
geopteerd om het ganse centrum – niet minder dan 74 straten  - in te richten als fietsstraat;
Overwegende dat dit voorstel in het verleden al werd ingediend door collega’s, die intussen deel 
uitmaken van de huidige coalitie;
Overwegende dat het in de feiten om minimale technische ingrepen gaat;
Overwegende dat het voorstel een belangrijke stap inhoudt naar een verkeersveiliger en mobieler 
Menen;



Overwegende dat in het recente verleden mbt diverse dossiers een zekere mate 
van  “voortschrijdend inzicht” kon worden vastgesteld; 

stellen we voor om, waar nodig in overleg met andere bevoegde overheden en diensten, alles 
in het werk te stellen om volgende straten als fietsstraat in te richten:
• vanaf de Sint-Franciscuskerk (Ieperstraat 30) tot aan de Grote Markt;
• vanaf de Grote Markt tot aan het rondpunt aan het Leopoldplein (Kortrijkstraat 122);
• vanaf de Grote Markt tot aan omgeving ’t Schippershof (Rijselstraat 75);
• vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Donkerstraat en de Esplanadestraat.

Tussenkomsten

Raadslid Vandecasteele geeft duiding bij zijn amendement, dat bestaat uit twee delen, zijnde het 
amendement zelf en de wijzigingen. Dit amendement mag geen grote verrassing zijn en we delen 
dezelfde doelstelling, zijnde het realiseren van meer verkeersveiligheid in Menen. Het is ook geen 
geheim dat dit punt hem nauw aan het hart ligt. Het besluit van de fietsstraten wordt best zo 
breed mogelijk gedragen en participatief uitgewerkt met bewoners, handelaars en de scholen. Er 
wordt best niet polariserend gewerkt als men deze straten direct wil inrichten als fietsstraten. Hij 
heeft in de vorige legislatuur dit agendapunt zelf ingediend met de bedoeling dat erachter vaart 
zou gezet worden en hij ziet dat dit reeds gelukt is met de fietsstraat in de Hospitaalstraat. Hij 
licht verder zijn amendement toe. Raadslid Vandamme heeft met een fietsbril naar dit dossier 
gekeken. Een jaar geleden werd dit punt reeds ingediend. Dit ging toen onderzocht worden. Hij 
vraagt of er reeds adviezen ingewonnen zijn of is dit dossier nog niet aangeraakt? Hij heeft nog 
eigen bemerkingen. Wanneer een fietsstraat een lang stuk uitmaakt, dan kunnen trage fietsers 
daar aanwezig zijn en die fysiek aan 7 à 8 km./uur fietsen of fietsers die zwaar beladen zijn. Dit 
kan frustrerend werken. Zo kan er een file ontstaan. Mensen die zo fietsen, zullen ontmoedigd 
worden en zullen de wagen nemen ofwel zich isoleren. Hij vindt dat de fietsstraten best de 
ingangen van de scholen meenemen en zo breder worden. Misschien wordt er best een fietszone 
binnen de stad voorgesteld. We zullen het amendement goedkeuren. Raadslid Mingels is blij met 
het amendement. Toen hij nog deel uitmaakte van dezelfde fractie als raadslid Vandecasteele, 
heeft hij dit reeds gesteund. Hij kon het niet laten om dit terug op de gemeenteraadsagenda te 
plaatsen omdat het een goed agendapunt is. Hij heeft geen problemen met het amendement. Hij 
vraagt wat de timing is voor het nieuwe mobiliteitsplan? Het amendement is goed voor hem, 
maar over welke termijn wordt er gesproken? De fietsstraat in de Hospitaalstraat wordt 
aangehaald als antwoord op een aantal problemen, maar de problemen in  Menen zijn niet 
minder, maar anders. De motief voor de Hospitaalstraat was om de leerlingen van het secundair 
onderwijs naar het provinciaal fietsnetwerk te leiden. Een deel van het provinciaal fietsnetwerk is 
niet in de beste staat. Hij verwijst daarvoor naar het stuk aardeweg achter de Colruyt naar de K. 
Cardijnlaan waar onze scholieren en onze fietsers hun plan moeten trekken. Hij vindt dat dit 
sneller op de agenda geplaatst moet worden en Menen heeft nood aan een stappenplan. Hij 
verwacht geen totaalplan waarop we jaren moeten wachten, want deze tijd hebben we niet. Er 
moet niet gewacht worden totdat er een totaalplan is. Wat raadslid Vandecasteele voorstelt, zou 
een eerste fase voor Menen kunnen zijn. Mogelijk heeft dit gebreken, maar er moet zeker mee 
doorgegaan worden. Veel hangt ook af van de timing van het mobiliteitsplan. Schepen Roose 
dankt iedereen om positief te reageren. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema en er moet 
gekeken worden naar duurzame mobiliteit samen met alle weggebruikers en hij verwijst naar de 
ambitienota. Alle partners die bij mobiliteit betrokken zijn, vonden het het best om een nieuw 
mobiliteitsplan op te maken en niet om het bestaande mobiliteitsplan van 2009 te herwerken. 
Momenteel zijn de diensten bezig om het bestek op te stellen. Het nieuw mobiliteitsplan zal niet 
enkel een technische oplossing bieden, maar moet ook over de nodige maatschappelijke 
draagkracht beschikken. Uit de vele vragen ontvangen van de inwoners, zijn er veel uitdagingen 
die zich stellen en die telkens in zijn geheel bekeken moeten worden. We moeten een concept 
neerzetten dat terug de mobiliteit garandeert en die punten aanpakken die de verkeersveiligheid 
stremmen. Hij is het idee van de fietsstraten genegen. De fietsstraat in de Hospitaalstraat was een 
opportuniteit met een gedragen oplossing samen met de school en de inwoners. Hij hoopt op een 
even gedragen mobiliteitsplan voor de stad Menen. Raadslid Mingels heeft de schepen niet 
tegengesproken over wat een goed of een minder goed idee is.           

Amendementen



Amendement van raadslid Kasper Vandecasteele.
Overwegende dat Menen, gezien de aanwezigheid in het centrum en de uitstraling van 
verschillende grote middelbare scholen, een stad is die druk bezocht wordt door schoolgaande 
jeugd uit Menen en de ruime omgeving;
Overwegende dat de veiligheid van de schoolomgevingen in het centrum van de stad onze 
bijzondere aandacht verdient;
Overwegende dat veel van die scholieren er voor opteren om met de fiets naar school te komen;
Overwegende dat het centrum van Menen tegelijk geconfronteerd wordt met veel plaatselijk 
maar evengoed doorgaand autoverkeer.
Overwegende dat beide verkeersstromen elkaar treffen in het centrum van de stad, en dat ouders 
die hun kind naar school brengen bijdragen tot het versterken van een onveilige situatie.
Overwegende dat bij het uitwerken van het mobiliteitsplan participatie bij alle actoren zal 
nagestreefd worden om een maximaal draagvlak te verzekeren;
Overwegende dat de inrichting van fietsstraten de omgeving veiliger en aantrekkelijker maakt 
voor fietsers. Waardoor meer mensen de stap zetten om de fiets te nemen en zowel de 
verkeersdrukte als de parkeerdruk in het stadscentrum zal afnemen. Het voorzien van 
infrastructuur voor fietsers brengt een vervoerswijziging (modal shift) met zich mee;

Stellen we voor om in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan de veiligheid van de fietser in ons 
stadscentrum te verhogen, waarbij ook specifiek onderzocht wordt om onder andere volgende 
straten nog als fietsstraat te kunnen inrichten:
- vanaf de Sint-Franciscuskerk (Ieperstraat 30) tot aan de Grote Markt;
- vanaf de Grote Markt tot aan het rondpunt aan het Leopoldplein (Kortrijkstraat 122);
- vanaf de Grote Markt tot aan omgeving 't Schippershof (Rijselstraat 75);
- vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Donkerstraat en de Esplanadestraat.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Feiten, context en argumentatie

De raadsleden Willy Ugille, Stan Roose, Philippe Mingels, Frederik Vandamme, Ruben Soens en 
Lisa Maxy hebben volgende mondelinge vragen ingediend.
Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille.
1. Vraag ivm de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.
 Verleden jaar werden er flikkerlichtjes aangebracht ter hoogte van het zebrapad aan de Hogeweg 
kort voor de spoorweg. Het is een oversteekplaats voor veel schoolgaande kinderen van de 
Hogeweg, Zonnestraat, Kroonstraat en andere. Dit is een zeer goede zaak, ik heb het zelf al 
meermaals opgemerkt wanneer in mijn kleinkinderen naar school breng in het Binnenhof en zeker 
bij regenachtig weer valt deze oversteekplaats goed op. Ook in Lauwe werden op sommige 
plaatsen al dergelijke flikkerlichtjes aangebracht ter hoogte van zebrapaden. Ook langs de 
Generaal Lemanstraat zijn er 2 zebrapaden die frequent gebruikt worden door schoolgaande 
kinderen, namelijk een ter hoogte van de zijpoort van de school, waar vooral kinderen met de fiets 
stapvoets de weg oversteken en een ter hoogte van de straat naar het Binnenhof.
Kan er aan deze twee zebrapaden ook dergelijke flikkerlichtjes aangebracht worden? Kan dit ook 



uitgevoerd worden aan andere scholen waar nodig.
Het verkeer in het Binnenhof is ook sterk toegenomen met de inplanting van een 40 tal 
woongelegenheden op de vroegere site Varam, de enige ontsluiting van deze woonwijk met de 
auto gebeurt via de Generaal Lemanstraat.
Kunnen er langs de kant van de school beugels ( type octopus ) aangebracht worden, één achter 
de laatste parkeerplaats voor de toegang tot Wieltjeshove en één voor de eerste parkeerplaats na 
de poort van de school. Best gemakkelijk wegneembaar. Dit zou de aanwezigheid van de 
schooltoegang meer accentueren en belemmeren dat er geparkeerd word voor de schoolpoort. Er 
staan dergelijke beugels aan de overkant van de straat.
De straat Binnenhof is één richting en dit is enkel aangeduid door een bord C1 ter hoogte van het 
begin van de straat aan de Generaal Lemanstraat, kan er langs beide zijden van de Generaal 
Lemanstraat, voor het kruispunt, een bord C31 aangebracht worden, zodat bestuurders gewezen 
worden op het verbod om aan dit kruispunt af te slaan in de richting van de pijl. Momenteel zijn er 
meerdere bestuurders die de verboden richting inrijden, wegens het niet opmerken van het C1 
bord aan het begin van de straat.
In de beleidsnota van het Stadsbestuur lees ik op pagina 9 dat er naast fietsstraten, jullie ook 
schoolstraten implementeren waar het technisch mogelijk is. Wat is hieromtrent momenteel de 
stand van zaken?
Wordt de zone 30 ter hoogte van de school Barthel in Rekkem uitgebreid, dit in de richting van 
Menen?

Schepen Roose stelt dat dit thema hem nauw aan het hart ligt en hij is momenteel bezig met 8 
schoolomgevingen. De fietsstraat in de Hospitaalstraat toont de daadkracht van Team 8930 en er 
komen meer vragen van de bewoners. Vanuit de Vlaamse regering is er ook een subsidie-oproep 
voor schoolstraten. Zoals ook in andere dossiers zal er moeten nagegaan worden welk aantal 
kinderen op deze locaties oversteken. Er is aan deze oversteken voorzien in een gemachtigd 
opzichter die instaat voor de begeleiding van de kinderen. De mogelijkheid bestaat om te 
voorzien in het plaatsen van deze lichtjes en dit zal samen met de school bekeken worden. 
Er werden tot op heden nog geen dergelijke beugels aangebracht in het Binnenhof omdat de 
schoolbus aan deze poort zijn halte had. Deze beugels zouden hinderlijk gestaan hebben hiervoor. 
De halte van de bus werd verplaatst waardoor het plaatsen van dergelijke beugels geen hinder 
meer geeft. Er dient degelijk onderzocht te worden dat de toegang tot de school en het 
kinderdagverblijf bereikbaar blijven, maar met het idee kan meegegaan worden. Het plaatsen van 
borden C31 kan op deze locatie maar is niet verplicht. Dit kan op de Verkeerscommissie 
behandeld worden en daar kan de nood worden vastgesteld. Het bord C1 is aan beide zijden in 
het Binnenhof geplaatst. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk onnodige borden te 
verwijderen of niet te plaatsen. Het plaatsen van meer borden dan noodzakelijk heeft net het 
omgekeerde effect: bestuurders zien de borden niet meer. Op deze locatie kan natuurlijk 
nagegaan worden of dergelijke borden nodig zijn.
Op dit moment zijn overleggen aan de gang waarbij specifieke afspraken gemaakt worden tussen 
de stad en de school omtrent de schoolstraten. De zone die voor de eerste schoolstraat 
afgebakend werd, is de August Debunnestraat en Sint Jansmolenstraat. Bij navraag door de 
diensten bij andere steden die de schoolstraten hebben ingevoerd, blijkt dat het 
communicatietraject naar de school, schoolomgeving, ouders en bewoners van cruciaal belang is. 
Dit houdt dan ook in dat op zoveel mogelijk vragen en opmerkingen dient geanticipeerd te 
worden en dat het voorbereidende traject zeer belangrijk is. Daarom is een hoog maatschappelijk 
draagvlak nodig en moeten er nog een aantal stappen gezet worden. De verschuiving van de 
ingang van de school is ook een mogelijkheid. Het aspect van de zone 30 aan de Barthelschool 
dient meegenomen te worden in de herziening van het mobiliteitsplan gezien dit een effect heeft 
op de verkeersdoorstroming. De Moeskroenstraat is een gewestweg en een dergelijke aanpassing 
dient zeker ook door hun diensten gedragen te worden. AWV dient in dit verhaal mee te gaan. 
Raadslid Ugille is blij met het antwoord en hoopt dat het ook uitgevoerd wordt.  

Mondelinge vraag van raadslid Stan Roose

2. Vraag ivm voetbalterreinen aan White Star Lauwe.
Zoals jullie wellecht wel weten zijn er de het laatste jaar wat problemen met de staat van de 
oefenterreinen ter hoogte van de White Star in Lauwe. Vooral het laatste oefenveld, beter gekend 



als het 4de plein is momenteel in slechte staat, De droogte van de voorbije jaren, alsook een 
jammerlijk voorval door stormschade liggen hier mede aan de oorzaak.
 “Welke maatregelen werden er genomen of zullen er nog worden genomen om het terrein 
enigszins bespeelbaar te maken?
Welke duurzame maatregelen worden er in de toekomst gepland om de effecten van de droogte 
te voorkomen?” 

Mondelinge vraag van raadslid Stan Roose wordt samen behandeld met mondelinge vraag van 
raadslid Ruben Soens.

 Mondelinge vraag van raadslid Ruben Soens.

8. Vraag ivm ermbarmelijke toestand 4de plein White Star Lauwe.

Sinds jaar en dag speelt FC 't Schipke tweewekelijks hun thuismatch op het 4de terrein van White 
Star Lauwe. De competitie is sinds dit weekend opnieuw gestart met een thuismatch tegen Komen. 
Er zijn al herhaaldelijk, door de thuisploeg en hun bestuur, signalen uitgestuurd geweest naar het 
stadsbestuur om het veld op een degelijke manier te onderhouden. Blijkbaar is dit niet 
aangekomen. Zoals u kunt zien, op de foto's in bijlage, is het plein in een lamentabele, 
erbarmelijke toestand. Het spreekwoordelijke 'patattenveld' is bij deze niet ver te zoeken. De 
reacties van zowel de scheidsrechter als de tegenpartij sprak dan ook boekdelen. Indien het plein 
niet op een adequate manier zal worden onderhouden zal er waarschijnlijk ook niet meer kunnen 
gespeeld worden op dit veld. Mijn vraag is dan ook de volgende: 

 Kan er dringend maatregelen worden genomen om dit veld terug "deftig" bespeelbaar te 
maken.

 Wanneer zullen er terug netten voorzien worden op de plaats waar er nu herassen staan?

 Is er een plan B voorzien mocht het veld worden afgekeurd door de scheidsrechter bij een 
volgende wedstrijd?

Schepen Ponnet heeft na een mail van een bestuurslid van FC Lauwe in maart jongstleden contact 
opgenomen met de Technische Dienst van Lauwe om de ongemakken van het terrein te 
verhelpen. Het gaat hier om het voetbal van de liefhebbers en niet van caféploegen. Er werd 
gerold, met achteraf bedanking van de club. Door het feit dat er in juni nog een activiteit 
(festivalleke) is op en rond het veld, kon men pas in juni 2019 inzaaien. De droogte die erna kwam 
gaf vervolgens aanleiding tot een slecht resultaat. Na een bezoek van de schepen, werd deze 
zomer door TD Lauwe contact genomen met de firma die de inzaai  had gedaan. De aanhoudende 
droogte maakte de zaak er echter niet beter op, en door de hardheid van het veld brengt rollen 
voor het ogenblik geen soelaas. Er werd afgesproken vanaf het moment dat het veld kan gerold 
worden, dit onmiddellijk te doen, zijnde als het 2 à 3 dagen zou regenen. Tussentijds inzaaien is 
een optie maar dan kan het veld gedurende een lange tijd niet gebruikt worden. Na het seizoen, 
in mei is een grondige aanpak dus nodig. Daarom zullen we de verschillende actoren (de clubs, de 
organisatoren van het event in juni, TD Lauwe, de sportdienst en de schepen, …) samenbrengen in 
de loop van oktober 2019 om een gemeenschappelijke oplossing voor het probleem te zoeken. 
Als we het voetbalplein grondig willen herdoen, dan zal het festivalleke op een andere plaats 
moeten plaatsvinden. Inzake de netten werd een nieuwe ballenvanger  besteld. De offertes 
hebben echter op zich laten wachten tot na het bouwverlof en werden er herassen geplaatst. Er 
werden na het bouwverlof 2 offertes ontvangen en nadien werd de bestelling geplaatst maar er is 
een levertermijn van 8 weken. De nieuwe ballenvanger staat bij de firma gepland om deze te 
plaatsen in de eerste week of tweede week van oktober 2019 afhankelijk van het weer. Inzake het 
eventueel afkeuren van het veld: we deden reeds navraag bij de White Star om hun derde veld te 
gebruiken maar zij hebben steeds zelf matchen met de jeugd op de momenten dat er matchen 
gepland staan bij het liefhebbersvoetbal. Een plan B is moeilijk, maar de dienst heeft er 
vertrouwen in dat de voetbalbond rekening houdt met onze argumenten. De stad plaatste dan 
ook juist de herashekkens in afwachting om boetes te vermijden. De schepen vult aan dat hij 15 
jaar scheidsrechter geweest is en een veld wordt enkel afgekeurd als de bal niet kan rollen. Moest 
er een put in het veld zijn, dan moet die worden opgevuld en hij zal de technische dienst een toer 
laten doen om de putten op te vullen. 



Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
3. Vraag ivm Menen en zonnepanelen.

In de aanloop van de verkiezingen van mei laatstleden werden overal in Vlaanderen 
klimaatdebatten gehouden. Zelfs Menen ontsnapte daar niet aan. Het debat werd hier in april 
georganiseerd door jeugdraad  De Klinke. Eind 2018 ondertekenden 10 van de 12 openbare 
besturen van Zuid West-Vlaanderen in de schoot van Leidedal een akkoord, waarin ze aangaven 
dat ze vanaf 2019 in samenwerking met de burgercoöperaties Beauvent en Vlaskracht zouden 
investeren in zonnepanelen op openbare gebouwen. Burgercoöperaties halen 100% van hun 
middelen bij de burgers. Ze geven burgers de kans om in te tekenen aan 250 euro per aandeel en 
laten die burgers-vennoten vervolgens ook delen in de winst. Eén van de twee Zuid-West-Vlaamse 
lokale besturen die niet mee stapte in het project was de stad Menen. Tijdens het klimaatdebat in 
april 2019 lieten we noteren dat schepen Roose onomwonden stelde dat onze stad aan een 
inhaaloperatie toe was op vlak van zonnepanelen. Dat is ontegensprekelijk zo. Intussen is het 
hoorbaar stil gebleven. Wij zijn benieuwd naar de inhaaloperatie van het stadsbestuur. Heeft de 
stad intussen al een zonnepanelenplan en zal de Menenaar erbij betrokken worden?

Schepen Roose verwijst naar een van de suggesties van de klimaatjongeren die in februari 
uitgenodigd werden op het stadhuis en dit was heel duidelijk ‘meer zonnepanelen’. Diezelfde 
maand nog namen we dan ook deel aan een overleg met Leiedal omtrent hun zonnebestek i.s.m. 
Beauvent en Vlaskracht genaamd Zonkracht. Samen met de experten binnen onze diensten en 
deze van het project werd een gebouwenlijst ingediend om te zien of deelname aan dit project 
nuttig zou zijn. Deze vrijblijvende voorstudie leverde een positief resultaat op, daarom werd 
beslist om verder tijd te investeren in dit verhaal. Ondertussen gaan deze werken achter de 
schermen verder, de detailstudie mogen we waarschijnlijk deze maand verwachten. Schepen 
Vandenbulcke,  schepen van Patrimonium trekt dit project en heel snel hebben we de weg van 
Leiedal opgegaan. Binnenkort kunnen we naar de Menenaar communiceren hoe deze kan 
participeren in de uitvoering van dit coöperatieve project en  wat vorig jaar niet mogelijk was, is 
nu mogelijk.   

 4. Vraag ivm Menen autovrij op 22 september?

 Elk jaar wordt eind september een autovrije zondag ingericht. Het stadsbestuur van Menen heeft 
zich bij mij weten slechts één keer geëngageerd om mee te doen  aan de nationaal georganiseerd 
autovrije zondag en dat was in 2004. Ter info… dat was het jaar dat onze voormalige 
burgemeester Gilbert Bossuyt Vlaams minister van Mobiliteit was. In 2005 was het weer “business 
as usual”.
Elk jaar stel ik een vraag waarop ik eigenlijk het antwoord al weet. Ter info… ik stel eigenlijk nooit 
vragen waarop ik het antwoord niet weet. Als ik iets wil weten stel ik de vraag aan de diensten. Als 
hun antwoord me niet bevalt dan roep ik het beleid ter verantwoording. De vorige coalitie vond 
het niet nodig om zich te engageren voor de jaarlijkse autovrije zondag. De vorige beleidsploeg 
vond dat de stad in september al autovrij genoeg was gezien de traditionele Wieltjesfeesten in het 
begin van de maand vallen. Ik wil wel eens weten welke de uitleg is van de huidige bestuursploeg 
om haar gebrek aan engagement op dat vlak te verklaren? Verras me!

Schepen Patrick Roose bedankt raadslid Mingels. Hij vindt dat er niet polariserend gewerkt mag 
worden.  Persoonlijk is hij een grote fan van de autovrije zondag. Jaarlijks gaat hij dan ook naar 
deze in Kortrijk. Voor Menen lijkt het echter wat schizofreen om de stad af te sluiten voor de 
wagen terwijl we op hetzelfde moment een oldtimer festival hebben in Lauwe. We zouden de 
deelnemers immers pesten, ze zouden niet op het festival raken. Dit past natuurlijk binnen een 
breder kader, voorlopig werd het stramien van het verleden aangehouden inzake 
evenementendagen. Binnenkort evalueren we de agenda en kijken we wat er nog bij kan, op welk 
moment. Als er vanuit de straat partners opstaan die op een vrij moment in de kalender een 
autoloos moment willen organiseren, mét de nodige inhoudelijke ondersteuning én activiteiten 
dan staan wij daar als stad uiteraard voor open. Tot slot geef ik graag nog mee dat sensibilisatie 
om mensen te overtuigen om zich duurzaam te transporteren uiteraard een belangrijk onderdeel 
is van het mobiliteitsbeleid. Dit kan via evenementen, maar doen we ook door het woon-werk en 
woon-schoolverkeer in de kijker te zetten natuurlijk, passend daarin is uiteraard de opening van 



de fietsstraat in de Hospitaalstraat te Lauwe. Raadslid Mingels meent dat hij de schepen niet 
heeft tegengesproken over wat een goed of een minder goed idee is. Dat er nu niets 
georganiseerd moet worden, omdat het elders ook gebeurt, gaat niet op. Menen is groot genoeg 
en heeft wijken waar er iets kan gebeuren. In 2004 werd in Menen dit georganiseerd als een 
educatief project voor heel wat doelgroepen en dit werd niet in heel de stad georganiseerd. Daar 
kan van alles aan gekoppeld worden naar heel wat doelgroepen. In de toekomst heeft hij menen 
te begrijpen dat dit mogelijk wordt en hij kijkt uit naar de gemeenteraad van september 2020. De 
Voorzitter besluit dat het raadslid nog niet alles weet en zelf nog niet wanneer de gemeenteraad 
in september 2020 valt.     

 5. Vraag ivm vis in de (Oude) Leie(arm).

Op 30 augustus werd op de facebookpagina van de stad een bericht gepost dat moest bewijzen 
dat er wel degelijk vis in de Leie zwemt. We zagen een trotse karpervisser op wat intussen een 
traditionele karpervisserfoto kan worden genoemd. Dat er intussen weer vis in de Leie zit nadat de 
“golden river” dik 40 jaar geleden biologisch dood werd verklaard is niet alleen goed nieuws… het 
is gelukkig ook oud nieuws. Sinds Vlaanderen volop investeerde in hoogstnodige 
zuiveringsinstallaties hebben onze rivieren zich gedeeltelijk hersteld en zit er ook weer vis in de 
Leie. Het nieuws dat er karpers in de Oude Leiearm zitten mag ook geenszins verbazen gezien het 
onder ingewijden ruim bekend is dat er de voorbije jaren zowat overal – dus ook in de oude 
Leiearm - karpers zijn uitgezet. Gelukkig zijn er naast karper ook andere soorten te vinden op de 
oude Leiearm. Ik heb er voor de gelegenheid even de resultaten van een onderzoek uit 2016 
bijgehaald. Op pagina 16 van dit rapport lees ik met betrekking tot de oude Leiearm dat er op de 
bodem van de Leiearm geen planten groeien. Er zijn daar volgens mij verschillende verklaringen 
voor waar ik hier nu niet dieper op in zal gaan. Er zijn toen in totaal tien vissoorten aangetroffen: 
paling, baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, kolblei, snoek, rietvoorn en zeelt. Het zijn 
allemaal soorten die in stilstaand of zwak stromend water courant voorkomen. De verhouding 
prooi- en roofvis blijkt uitstekend. Te weten zelfs licht in het voordeel van de prooivis. Het rapport 
geeft ook weer dat er eigenlijk geen oudere gegevens beschikbaar zijn om vergelijkingen te 
maken. In het rapport wordt gewaarschuwd voor de grote waternavel. Ik deed dat al op dit 
platform in het vroege voorjaar van 2015. In het rapport - dat in feite het resultaat is van één 
zogenaamde bemonstering - wordt aangegeven dat er op de Oude Leiearm geen vissterfte kon 
worden vastgesteld. Wat wij wel weten is dat er regelmatig vissterfte wordt vastgesteld op de 
Oude Leiearm. De laatste keer dateert van november 2018.  Die vissterfte wordt systematisch 
vastgesteld ter hoogte van een riool, vlakbij de gebouwen van het voormalig jukebox-museum.  Op 
die plek is een drijvende afscheiding aangebracht, die mijn inziens niet voldoet om dergelijke 
incidenten te vermijden. Mijn vraag aan het stadsbestuur is of er intussen al maatregelen zijn 
genomen of gepland zijn om er voor te zorgen dat er daar geen ongezuiverd water in de Oude 
Leiearm terecht kan komen zodat het visbestand in de Oude Leiearm er alleen maar wel bij kan 
varen?

Schepen Roose antwoordt dat dergelijke incidenten door vissterfte worden telkens meteen 
gemeld aan de milieupolitie en de VMM. Wat betreft de laatste vissterfte kon hun 
onderzoek  echter niet uithalen wat de oorzaak was. Het klopt dat er ter hoogte van de oude 
Leiearm, aan de aansluiting met de Arkebrugweg een overstort aanwezig is. Zoals u misschien 
weet, een overstort is een opening in een gemengd rioleringsstelsel waarlangs, bij hevige en 
langdurige regen, het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd om wateroverlast te 
voorkomen. Dit met regenwater verdunde afvalwater komt dan rechtstreeks of onrechtstreeks, 
via een bufferbekken, terecht in een waterloop. Een overstorting is natuurlijk geen goede zaak 
voor de kwaliteit van de waterloop. Daarom wordt het aantal keren dat een overstort mag 
werken (aantal overstortingen) streng beperkt. Dit meetnet wordt gemonitord door VMM. Het is 
jammer dat daar geen gemonitord overstort aanwezig is. Gemiddeld genomen bedraagt het 
aantal keren 54. Het zou een bijkomende investering vergen om de rioleringen in de omgeving te 
ontdubbelen. Raadslid Mingels begrijpt dus dat dergelijk gemonitord overstort als investering 
niet in de planning staat. Het staat mooi om met een foto van een karper op de website te staan, 
maar men mag niet blind zijn voor de problemen op het terrein. Hij is blij dat er niet gezwaaid 
wordt met het feit dat dit niet aan de stad ligt. Er komt mogelijk wel een oplossing. Het aantal 



keren dat het overstort gebruikt wordt, zou wel eens kunnen stijgen en dit komt door factoren 
van bewoning en overvloedige regen. Dit weertype zullen we in de toekomst mogen verwachten. 
De kans is reëel dat er meer vissen zullen sterven en de kleinere vissen houden zich schuil in de 
riolen. Bij het overstort krijgen die kleine vissen alle drek over zich heen met de vissterfte tot 
gevolg. Hij is tevreden met het antwoord dat eerlijk is en hij vraagt dat er hiervoor meer ruimte in 
de budgetten wordt vrijgemaakt.         

6. Vraag ivm meer geveltuintjes in Menen.

Dit jaar heeft net zijn derde en hopelijk laatste hittegolf achter de rug. De wetenschap is formeel: 
de klimaatopwarming is een feit. De vraag is: hoe gaan we er als lokale overheid mee om? Op 
Vlaams niveau wordt er gesproken in termen van mitigatie en adaptatie. Dat zijn dure woorden 
om aan te geven dat we enerzijds de klimaatopwarming kunnen tegengaan of afremmen en 
anderzijds dat het belangrijk is om ons aan te passen aan het nieuwe normaal. Eén van de beste 
voorbeelden van acties die zowel mitigerend en adapterend kunnen worden genoemd is 
vergroenen. Een groene stad is een stad die bij tropische temperaturen makkelijk 5° koeler is dan 
een betonnen omgeving. Vergroening levert bovendien extra punten op met betrekking tot de 
biodiversiteit en iedereen kan ertoe bijdragen. Een actie die kadert binnen de noodzakelijk 
vergroening van de stad zijn de geveltuintjes. In Menen moet toelating gevraagd worden om een 
geveltuin te mogen maken. Toelating vragen om mee te helpen om de stad te vergroenen, lijkt ons 
absurd. Een melding is niet alleen een courantere maar ook meer logische praktijk. En het 
reglement terzake geeft aan dat er minstens 125 cm van het voetpad vrij moet blijven. In onze 
buurgemeenten Kortrijk en Wevelgem wordt met een grens van 100 cm gewerkt. In Gent kunnen 
de bewoners rekenen op hulp van de stedelijke diensten wanneer buren en overburen aangeven 
dat ze hun straat een groene make-over willen bezorgen. Onze vraag is of er een aanpassing van 
het reglement kan gebeuren, conform de goede praktijken en reglementen van de  steden en 
gemeenten, die op dat vlak al veel meer ervaring opgebouwd hebben?  Dat zou meteen betekenen 
dat er veel meer gevels in de stad in aanmerking komen voor geveltuintjes en dat de effecten op 
vlak van verkoeling, verfraaiing en biodiversiteit op slag een heel stuk groter worden.  Onze fractie 
is graag bereid daar aan mee te werken. In een eerdere zitting hebben we er voor gepleit om een 
echt voetpadenplan op te maken zodat de noodzakelijke vernieuwing van bepaalde voetpaden op 
een gestructureerde manier kan verlopen. Refererend naar dat pleidooi wensen wij te vragen om 
bij het vernieuwen van bestaande voetpaden en het aanleggen van nieuwe voetpaden rekening te 
houden met de vooropgestelde normen inzake geveltuintjes.

Schepen Roose stelt dat het raadslid goed ingelicht is dat de stad bezig is met bestaande 
reglement. Het vergroenen van onze stad is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor 
onze bewoners, en voor ons imago als stad. Daarom zijn we momenteel bezig met een update van 
het reglement. De goede praktijken uit Kortrijk, Wevelgem, Gent, maar ook Elsene en Harelbeke 
werden daarom aandachtig bekeken. Het lijkt me echter een goed idee om dit project eens samen 
te bekijken. We nodigen u bij deze dan ook uit om uw expertise en inzichten met ons te delen. We 
bezorgen u de huidige draft van het reglement en kijken uit naar verdere gesprekken 
daaromtrent. We moeten ook realistisch blijven dat de voetpaden niet overal uitgebreid kunnen 
worden tot 1,25 meter breedte, maar waar het mogelijk is zullen we het doen. Raadslid Mingels 
bedankt de schepen voor zijn reactie. Het gaat om een oudere historiek met oudere straten. Dit is 
geen kritiek en waar het kan, moet de mogelijkheid geboden worden om de geveltuintjes te 
realiseren. In plaats van restrictiever te zijn, zou men in de toekomst geen toelating meer moeten 
vragen, maar enkel melden. Hij is bereid om zijn expertise ter beschikking te stellen en hij verwijst 
naar zijn eerdere tussenkomst als hij op de uitnodiging van schepen Breye ingegaan is. We zitten 
hier met 31 om Menen beter te maken. Schepen Roose weet te melden dat een melding 
inderdaad voorzien wordt in plaats van een goedkeuring en in het vorige schepencollege werd 
nog een aanvraag voor een geveltuintje goedgekeurd. Dit leeft bij de bevolking en we zullen dit 
stimuleren.        

Mondelinge vraag van raadslid Frederik Vandamme. 

7. Vraag ivm de 2 leegstaande panden in de Rijselstraat, tegenover de Vedastuskerk. Wanneer 
worden ze gesloopt?
De stad is al enige tijd eigenaar van 2 panden in de Rijselstraat, tegenover de Vedastuskerk. De 



aankondiging aan de panden beloven een mooi project. Wanneer zullen deze leegstaande panden 
worden gesloopt? 

Schepen Renaat Vandenbulcke  herinnert eraan dat de panden in de Rijselstraat 41, eerder een 
krantenwinkel en Rijselstraat 43, vroeger een café, voor de Sint-Vedastuskerk ( Grote Kerk ) 
eigendom zijn van het AGB Menen. Het eerste sinds juni 2017  en het tweede sinds maart 2018. 
Bij de behandeling van de sloping van drie andere gebouwen van de stad in de gemeenteraad van 
8/5/2019 heb ik u bevestigd dat het AGB binnen een zo kort mogelijke termijn een beslissing zou 
nemen wat de panden Rijselstraat 41 en 43 betreft. Welnu, de aanpak van beide panden werd 
reeds besproken binnen de raad van bestuur van AGB Menen en nu werd de daad bij het woord 
gevoegd. Op 4 juni 2019 werd unaniem beslist over te gaan tot  het slopen van de eigendommen. 
Ik durf dus te veronderstellen dat ook uw fractie hiermee akkoord gaat.
Op 26 juni 2019 mochten we daarover reeds een sloopopvolgingsplan ontvangen wat een aanzet 
is tot de opmaak van de aanvraag tot een sloopvergunning. Daarnaast wordt er overlegd om tot 
een eventueel tijdelijke invulling te komen passende in het Masterplan van de Stad Menen. Een 
mogelijke denkpiste die ook wordt onderzocht is een tijdelijke ontsluiting van de Oude Leielaan bij 
de toekomstige omgevingswerken van AZ Delta. Een ontsluiting enkel via de parking 76 zou 
moeilijk zijn. De komende maanden wordt administratief het nodige gedaan om te kunnen over 
gaan tot het uitvoeren van de sloping. Ondertussen wordt er geprobeerd om regelmatig de stoep 
en de ruiten schoon te maken en soms lijkt dit op dweilen met de kraan open. Raadslid 
Vandamme is op de hoogte dat dit in het AGB voorgekomen is. Hoever staat de sloopvergunning 
en de stad moet inderdaad proper zijn. Het komende weekend is het Wieltjesfeest en hoe wordt 
dit ingevuld en zullen deze panden dan proper zijn? Schepen Vandenbulcke verzekert dat deze 
panden tegen vrijdagavond proper zullen zijn. De vraag hiertoe werd aan het AGB gesteld. 

Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy.

9. Mondelinge vraag ivm integratie van OCMW en gemeentebestuur.

Sinds 1 januari 2019 is de integratie van OCMW en gemeentebestuur decretaal een feit. De oproep 
van de toenmalige Vlaamse Regering om hier als lokaal bestuur reeds proactief mee bezig te zijn 
en de denkoefening reeds op te starten, nam de vorige beleidsploeg ter harte. Verschillende 
diensten van beide organisaties werden intussen samengevoegd, werken nauwgezet samen en 
anderen volgen in de nabije toekomst. Deze globale oefening zorgt niet enkel dat 2 diensten 1 
worden, maar stelt vervolgens ook de fysieke werkplaatsen van bepaalde diensten in vraag. Zo 
begrepen we dat de dienst huisvesting eind september zal verhuizen naar het oude Feniksgebouw. 
Dat intern het stadhuis ook de integratiedienst diende plaats te maken voor de nieuwe 
veiligheidscoördinator. Een medewerker van de dienst communicatie 1 dag per week in het 
kabinet van de burgemeester werkt. De jeugd- en sportdienst sinds enige tijd samenhokken in het 
vernieuwde PTW enz.
Hieromtrent heeft onze fractie enkele vragen,

1. Op basis van welke elementen worden bepaalde diensten van locatie verhuist ? Hopelijk 
wordt hier voldoende rekening gehouden met de vragen van de bezoekers / takenpakket..

2. Vanuit welke beweegreden wordt een dienst huisvesting gevestigd aan het OCMW, 
wetende dat vele bewoners bij renovaties of nieuwbouwprojecten van hun (huur)woning 
vanuit de dienst omgeving doorverwezen worden naar de dienst huisvesting ? 

3. Op welke manier worden deze verhuisbewegingen van diensten gecommuniceerd en 
bevraagd naar de medewerkers / interne werking zelf ? 

4. Klopt het dat bepaalde diensten/medewerkers deze verhuisbeweging weigeren, terwijl 
anderen verplicht worden? Hoe wordt hiermee omgegaan? 

5. Welke verhuisbewegingen zitten er nog aan te komen ?

Schepen Declercq wenst vooreerst te verwijzen naar terminologie waar ze niet achterstaat zoals 
"samenhokken" en ze was geschrokken. Deze diensten worden verhuisd naar een zo kwalitatief 
mogelijk gebouw met bureaus. Net zoals er verwezen wordt naar het "oude" Feniksgebouw. Ze 
verwijst naar het decreet dat voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 
afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien kreeg in de 



eerste plaats vorm door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 
algemeen en financieel directeur. Het in de gemeente- en OCMW-raad van juni 2019 
goedgekeurde nieuwe organogram was het resultaat van een interne oefening waarbij alle 
diensthoofden bevraagd werden. Het managementteam maakte het voorstel op in continue 
wisselwerking met team 8930. De naar voren geschoven klemtonen in de beleidsnota van de 
nieuwe ploeg vonden hun vertaling in het nieuwe organogram. In de loop van de komende weken 
zal het nieuwe organogram geïmplementeerd worden. Dit o.a. door een aantal aanwervingen, 
verschuivingen van personeelsleden, samenvoegen van diensten, ....  Hieruit vloeien inderdaad 
een aantal verhuisbewegingen. Deze verhuisbewegingen worden gepland en uitgevoerd in 
samenspraak met de betrokken leidinggevenden en personeelsleden. Uitgangspunt voor de 
ruimtelijke herschikkingen is een klantgerichte dienstverlening en efficiëntiewinsten. In de mate 
van het mogelijke wordt er daarbij rekening gehouden met individuele belangen en vragen. In 
dergelijke oefeningen moet men immers steeds rekening houden met de beschikbare ruimtes en 
budgetten. De dienst huisvesting wordt bij het LDC Allegro ondergebracht samen met de 
Woonclub vanuit de visie van 1 gecentraliseerd Huis van het Wonen. Daarbij wordt de link 
gemaakt met de bouwmaatschappij Impuls en de bestaande dienst Thuis en Ouderenzorg. De 
Woonclub heeft daar ook zijn stek. Vanuit de omgevingsdienst zal de link behouden blijven met 
de dienst Huisvesting. De start van de dienst Huisvesting op de site van het LDC Allegro is voorzien 
op 1 oktober 2019. De verhuisbewegingen worden eerst intern gecommuniceerd naar de 
betrokken medewerkers en zullen vervolgens verder binnen de diensten worden 
gecommuniceerd. Ook op de website, het intranet en in de Leiedraad zal dit worden 
aangekondigd. Voor zover ons bekend, zijn er geen weigeringen genoteerd. Het is ook evident dat 
bij een integratie van diensten de werkplaats en werkpost kan veranderen. De eerste 
verhuisbeweging in het kader van de integratie dateert reeds van begin 2017 met de 
communicatiedienst en op 13 juni 2017 verhuisde de stedelijke personeelsdienst naar de site van 
de Noorderlaan. De verhuis van de communicatiedienst naar het stadhuis zit er nog aan te 
komen. Daarnaast zijn optimaal nog een aantal interne verschuivingen binnen eenzelfde campus 
mogelijk. Schepen Vandenbulcke voegt ook nog toe dat de zitdag van het Sociaal Verhuurkantoor 
op deze campus daar plaatsvindt. Raadslid Maxy vindt dat de term "samenhokken" niet negatief 
bedoeld was en zeker niet sloeg op het oude Feniksgebouw. Het klopt dat het organogram in juni 
2019 werd goedgekeurd. Het aantal plaatsen op het gelijkvloers is vrij en de ruimte van de dienst 
huisvesting zal vrij komen. Dit was een dienstverlening die ook door de burgers bezocht werd. Een 
andere vraag roept bij haar de verhuis van de dienst Integratie op en welke invulling is er daar 
voorzien? Schepen Declercq kan niet direct zeggen welke de noden zijn aan de kant van de 
vroegere dienst Huisvesting. De diensten zijn de puzzel nog aan het leggen en uiteraard gaat het 
hier om dienstverlening met veel contacten met de burgers. Op individuele vragen zoals de 
verhuis van de dienst Integratie kan ze eventueel verder op ingaan samen met het raadslid op 
haar kantoor.         
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