
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 16 oktober 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

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

Breye, Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

1. CBS/2019/2297 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van 

werken op openbaar domein: Nr. 1934.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2019/2304 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

(alle gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 

vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

3. CBS/2019/2280 | Afsprakennota 2019-44 workshop stadsontwikkeling Leiewerken.  

Samenvatting 

Afsprakennota 2019-44 workshop stadsontwikkeling Leiewerken bouwblokken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 



OMGEVING 

4. CBS/2019/2282 | Communicatie Leiewerken 18 november 2019 om 18.30u in CC De 

steiger.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

5. CBS/2019/2238 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 11.10.2019 - Verslag Raad 

van Bestuur dd. 27.09.2019.  

Samenvatting 

Leiedal  

- Agenda Raad van Bestuur dd. 11.10.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 27.09.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2019/2243 | WVI: Verslag Raad van Bestuur dd. 25.09.2019  

Samenvatting 

WVI: Verslag Raad van Bestuur dd. 25.09.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/2250 | MIROM: verslag Raad van Bestuur dd. 05.09.2019  

Samenvatting 

MIROM: verslag Raad van Bestuur dd. 05.09.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. CBS/2019/2251 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van 

het openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van 

het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 

openbare weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 

van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije 

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

JURIDISCHE DIENST 



9. CBS/2019/2081 | Schadedossier en herstelbemiddeling minderjarigen Algemeen 

principe en kennisname afhandeling concreet schadedossier  

 

Besluit: Verdaagd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

10. CBS/2019/2227 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2019/2261 | Ingezonden evenementenformulieren van 4 oktober 2019 tot 10 

oktober 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

12. CBS/2019/2268 | 20 jaar Amenra in Menen - persmap en uitnodiging  

Samenvatting 

Het project '20 jaar Amenra' in Menen start op vrijdagavond 18 oktober met de opening van de 

tentoonstelling Het Gloren.  

Die tentoonstelling met werk van Belgische topkunstenaars vormt het start- en hoogtepunt van 

dit project.  

Ze loopt tot 21 december in CC De Steiger en in het stadsmuseum. 

Omkaderend zijn er akoestische concerten in de Sint-Franciscuskerk, is er het vuurritueel op het 

Leie-eiland ism Johan Tahon en is er een afsluitend festival in Park ter Walle.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2019/1887 | Verslag van de vorige zitting dd. 09 oktober 2019  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 09 oktober 2019 . 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2019/2220 | Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid.  

Samenvatting 



Beëindiging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid 

betreft: Stefanie Platteau 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

TECHNISCHE DIENST 

15. CBS/2019/2232 | Dienstregeling strooiploegen  2019-2020  

Samenvatting 

Dienstregeling strooiploegen 2019-2020  

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

16. CBS/2019/2153 | Dienst Veiligheid en Samenleven - Gemeenschapswachten: 

gebiedswerking  

Samenvatting 

Nieuwe werking gemeenschapswachten via gebiedswerking 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

17. CBS/2019/1888 | Perszaken  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

18. CBS/2019/2263 | Heroriëntering Stadsmagazine Leiedraad  

Samenvatting 

Vanuit het kabinet Team 8930 ontving de dienst Communicatie de vraag om pro's en contra's 

naast mekaar te zetten ter aanpassing van het productieproces Leiedraad. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

19. CBS/2019/2245 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2019/2246 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen.  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

AGB 

21. CBS/2019/2266 | Hoeve ' Haute Cense'  

Samenvatting 

In 2017 werd de Hoeve “Haute Cense” aangekocht door Stad Menen, deels in het kader van het 

Masterplan en deels in het kader van de opwaardering van de site. 

Opdat de gebouwen op de site dienstig zouden kunnen zijn voor gemeenschapsvoorziening dient 

er een procedure te worden opgestart namelijk "Bijstelling van de omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden" 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/2267 | Uitnodiging voor de statutaire vergadering voor de eigenaars in de 

residentie Tabaksfabriek  

Samenvatting 

Op 7 oktober mochten we de uitnodiging voor de statutaire vergadering voor de eigenaars in de 

residentie Tabaksfabriek ontvangen ( agenda : zie bijlage ).          

Deze vergadering is voorzien op 23 oktober 2019 om 18u.30. 

De afvaardiging van de bevoegde schepen en de directeur van het AGB wordt voorgesteld.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

23. CBS/2019/2253 | Sloping panden Tuinwijk - Vlamingenstraat - Sluizenkaai. Gunning 

van de opdracht.  

Samenvatting 

Op 8 mei 2019/029 stelde de Gemeenteraad de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden 

vast voor het slopen van de panden Vlamingenstraat (voormalig politiegebouw) - Tuinwijk 

(voormalig schoolgebouw) en Sluizenkaai 27 (leegstaande woning). De openbare procedure met 

enig criterium prijs werd weerhouden. Voorgesteld wordt de opdracht als geheel te gunnen aan 

de laagst regelmatige bieder. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2019/2257 | Restauratie belfort, voorgevel stadhuis, schuilkelder. Beëindiging 

bestaande overeenkomst veiligheidscoördinatie wegens overmacht contractant. 

Dringende aanstelling nieuwe veiligheidscoördinator bij gunning aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Wegens overmacht pas onlangs vernomen kan de eerder aangestelde veiligheidscoördinator 

XXXXXX uit Gullegem het contract niet voortzetten m.b.t. de werken voor de restauratie 

belfort-voorgevel stadhuis-schuilkelder. Er dient dringend een nieuwe veiligheidscoördinator te 

worden aangesteld. Dit kan bij aanvaarde factuur (opdracht beperkte waarde). De dringendheid 

ontstaat uit de noodzaak eerstkomend de aanbesteding voor deze restauratiewerken op te 

starten. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

OPENBARE WERKEN 

ECONOMAAT 

25. CBS/2019/2200 | Aankoop van sneeuwblad en pekelinstallatie - aanbouwtoestellen 

voor minitractor Holder. Goedkeuring gunning perceel 1 en niet toewijzing perceel 2 

- 2019/835/SV-11/09  

Samenvatting 

Aankoop van sneeuwblad en pekelinstallatie - aanbouwtoestellen voor minitractor Holder 

Goedkeuring gunning perceel 1 en niet toewijzing perceel 2 - 2019/835/SV-11/09 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/2209 | Aankoop van pekelinstallatie - aanbouwtoestel voor minitractor 

Holder. Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/851/SV-16/10. 

Goedkeuren lijst van te raadplegen leveranciers.  

Samenvatting 

Aankoop van pekelinstallatie - aanbouwtoestel voor minitractor Holder 

Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/851/SV-16/10 

Goedkeuren lijst van te raadplegen leveranciers 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

27. CBS/2019/2252 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

28. CBS/2019/2237 | Vervoersregio Kortrijk: verdere stappen (3)  

Samenvatting 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het voorontwerp van Decreet Basisbereikbaarheid 

goed. Met dit decreet wordt het Vlaamse mobiliteitsbeleid hervormd. Vlaanderen wordt daarbij in 

verschillende vervoersregio’s ingedeeld. Menen werd ondergebracht in ‘Vervoersregio Kortrijk’. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/2239 | Verslag projectstuurgroep herinrichting schoolomgeving J&M 

Sabbestraat.  

Samenvatting 

Binnen het dossier van de herinrichting schoolomgeving J&M Sabbestraat werd een 

projectstuurgroep georganiseerd. In deze stuurgroep werden verschillende mogelijke scenario’s 

besproken. De beslissingen hierbij worden voorgelegd aan het CBS ter bevestiging. 



Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

30. CBS/2019/2242 | Snelheidsmetingen digitale borden  

Samenvatting 

Er werden preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd met de digitale snelheidsborden in beheer 

van stad Menen. 

Hierbij de resultaten van de snelheidsmeting in de Murissonstraat en de Triloystraat. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

31. CBS/2019/2226 | Precair gebruik strook grond langs Beekstraat perceel 499c. 

Toekenning na beëindiging beheersovereenkomst Imkerij de Beke.  

Samenvatting 

Op 10 september 2018 B 68 besloot het CBS de beheersovereenkomst m.b.t. Imkerij de Beke 

wegens onvoldoende invulling van de verbintenissen door Imkerij XXXXXX, stop te zetten. Ten 

einde het onderhoud van de betrokken strook grond enigszins te handhaven kan op basis van  de 

regeling Precair Gebruik (GR 21.12.1995/GR 21.12.2001/24.10.2003) stroken stadsgrond gebruik 

gemaakt worden om dhr. XXXXXX, die daarom verzoekt, als resterend lid van betrokken 

samenwerkingsverband Imkerij XXXXXX, verder te betrekken.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

32. CBS/2019/2240 | Plaatsing vrijheidsboom op de Vrijheidsboomplaats te Lauwe  

Samenvatting 

Op de Vrijheidsboomplaats te Lauwe wordt voorgesteld om 2 parkeerplaatsen in te nemen om te 

voorzien in de plaatsing van een (vrijheids)boom 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

33. CBS/2019/2197 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden 

Moorselestraat 232, 8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel Menen 2 afdeling, sectie B, nr. 294V, gelegen te Moorselestraat 232, 8930 Menen 

schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/2229 | Recupel: verborgen parels  

Samenvatting 

Campagne van Recupel: de mooiste hoekjes verlichten 

Besluit: Goedgekeurd 



 

35. CBS/2019/2230 | Voorontwerp ‘Samenwerken aan de energietransitie’ van Leiedal  

Samenvatting 

Leiedal werkt een ruimtelijke energiestrategie voor Zuid-West-Vlaanderen uit: ‘Samenwerken aan 

de energietransitie’. Een voorontwerp van de tekst is klaar waarin alle acties en ambities 

gebundeld zijn. Deze concrete acties werden gedefinieerd op basis van de energieworkshops die 

in het voorjaar van 2019 plaatsvonden. Tegen vrijdag 18 oktober wenst Leiedal alle opmerkingen 

en feedback te verkrijgen op de tekst zodat een definitieve strategie uitgezet kan worden tegen 

eind dit jaar. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

36. CBS/2019/2256 | Aanvragen tot het plaatsen van een consumptieterras - Sweet Lona  

Samenvatting 

Een voorstel tot het ter beschikking stellen van de bestaande terrasvloer van de handelszaak 

Sweet Lona op Lauweplaats 5/1 te Lauwe wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

37. CBS/2019/1889 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

38. CBS/2019/2100 | Leveren mazout stad Menen. Goedkeuren deelname groepsaankoop 

aankoopcentrale SOM via AZO  

Samenvatting 

Leveren mazout stad Menen  

Goedkeuren deelname groepsaankoop aankoopcentrale SOM via AZO 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

39. CBS/2019/1890 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 16 oktober 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 16 oktober 2019 voor een 

totaalbedrag van 346.368,51 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

40. CBS/2019/2219 | Belasting op automatische drank- en snoepautomaten  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op automatische drank- en snoepautomaten. 

Aanslagjaar 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/2233 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of 

gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 

648000036 - aanslagjaar 2018  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden 

als onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 648000036 voor aanslagjaar 2018 

Besluit: Goedgekeurd 

 

42. CBS/2019/2254 | Belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar vanaf 

de openbare weg  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op reclameborden en publiciteitspanelen zichtbaar 

vanaf de openbare weg. Aanslagjaar 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

43. CBS/2019/2255 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2746 tot en met 

nr. 2746 voor een totaalbedrag van 29.345,29 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 2746 tot en met nr. 2746 voor een 

totaalbedrag van 29.345,29 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

44. CBS/2019/2221 | Diashow scouts Lauwe op 19/10/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Diashow scouts Lauwe op 19/10/2019 te 

hoeve Delaere 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/2222 | Kip&Friet-avond KSA Menen op 26/10/2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kip&Friet-avond KSA Menen op 

26/10/2019 te Park ter Walle 

Besluit: Goedgekeurd 

 



46. CBS/2019/2264 | Inhuldiging gedenkplaat Lauwe - TVR op 17 oktober 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor het afsluiten van de straten voor de inhuldiging van een 

gedenkplaat voor 2 Engelse vliegeniers te Lauwe op 17 oktober 2019.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

47. CBS/2019/2273 | Uitbetaling nominatieve subsidies 2018-2019 Molencomité en Ons 

Erfdeel.  

Samenvatting 

Uitbetaling nominatieve subsidies 2018-2019 Molencomité en Ons Erfdeel. 

  

Besluit: Goedgekeurd 

 

48. CBS/2019/2274 | Uitbetaling nominatieve subsidie Welzijnsschakel Lauwe en 

Rekkem.  

Samenvatting 

Uitbetaling nominatieve subsidie Welzijnsschakel Lauwe-Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

49. CBS/2019/2235 | Goedkeuring uitbetaling projecttoelagen 2019 en kennisname 

verslag Cultuurforum 8.10.2019  

Samenvatting 

Goedkeuring uitbetaling drie projecttoelagen 2019 

Kennisname verslag Cultuurforum 8 oktober 2019 

Toelichting Cultuurforum, helikoptergroep en werkgroepen 

  

Besluit: Goedgekeurd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

PERSONEEL 

50. CBS/2019/2258 | onderwijs: SG de Leiebrug: lerarenplatform - kennisname en 

tijdelijke aanstellingen.  

Samenvatting 

onderwijs: SG de Leiebrug: lerarenplatform - kennisname en tijdelijke aanstellingen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2019/2259 | scholengemeenschap de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke 

aanstelling van een zorgcoördinator uit stimuli.  



Samenvatting 

scholengemeenschap de Leiebrug: schooljaar 2019-2020: tijdelijke aanstelling van een 

zorgcoördinator uit stimuli. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BIBLIOTHEEK 

BIBLIOTHEEK 

52. CBS/2019/2122 | Digidokter in de bibliotheek.  

Samenvatting 

Organisatie van een lessenreeks Digidokter. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2019/2248 | Medewerking aan kwb actie ieder kind een sint  

Samenvatting 

Medewerking aan kwb actie ieder kind een sint. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

ERFGOED 

JURIDISCHE DIENST 

54. CBS/2019/1846 | Patrimonium. Voorstel tot verkoop aan de stad Menen door Fluvius 

van perceel grond  met leegstaande elektriciteitscabine bij Vaubanstraat.  

Samenvatting 

Fluvius biedt de stad de mogelijkheid  tot verwerving van de grond (met leegstaande cabine) 

gelegen Vaubanstraat.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

ONDERNEMEN 

OPENBARE WERKEN 

55. CBS/2019/2190 | Drankvergunning Café René  

Samenvatting 

De drankvergunning aan XXXXXX voor de inrichting Café René gelegen te Grote Markt 37, 

8930 Menen verlenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2019/2193 | Drankvergunning Het Kapittel  

Samenvatting 

De drankvergunning aan XXXXXX voor de inrichting Het Kapittel gelegen te Rijselstraat 247, 

8930 Menen verlenen. 

Besluit: Definitieve agenda 

 

57. CBS/2019/2218 | Kansspelvergunning Arendi BVBA  



Samenvatting 

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

kansspelvergunning klasse IV aan XXXXXX Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


