
ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 2 oktober 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, Vincent Dumortier, 
Kasper Vandecasteele, 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

Dorianne De Wiest, Raadslid

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.01 u.

Raadslid Maxy laat een aandenken bezorgen naar aanleiding van de geboorte van haar zoon. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 21.59 u.

OPENBAAR

1. GR/2019/176 | Tijdelijke vervanging wegens medische redenen op verzoek van een raadslid. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, 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.

Het doktersattest loopt van 19.08.2019 tot 30.11.2019.

In Gemeenteraad dd. 04.09.2019 werd kennis genomen van deze verhindering.

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.

Vermits de heer Vincent Dumortier verhinderd was tijdens de Gemeenteraad van 04.09.2019, legt 
hij de eed als raadslid af in de Gemeenteraadszitting van 02.10.2019.

 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

Besluit

 

Artikel 1
De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Vincent Dumortier 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 2
Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt akte genomen van deze eedaflegging en wordt 
vastgesteld dat de heer Vincent Dumortier, als plaatsvervangend gemeenteraadslid geïnstalleerd 
is tot de tijdelijke verhindering van raadslid Caroline Bonte - Vanraes voorbij is.

2. GR/2019/178 | Verlenging van de tijdelijke verhindering van een gemeenteraadslid wegens 
ouderschapsverlof. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

art. 12 2° DLB

Juridische grond

art. 12 2° DLB

Feiten, context en argumentatie

In Gemeenteraad van 04.09.2019 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid 
Stefanie Platteau wegens ouderschapsverlof vanaf 31 juli 2019 tot en met 01.10.2019 en werd de 
heer Dries Defossez aangesteld als tijdelijk gemeenteraadslid.

Met schrijven dd. 20.09.2019 vraagt raadslid Stefanie Platteau om de termijn van verhindering te 
verlengen tot eind oktober 2019. 

Volgens art. 12 2° DLB mag de onderbreking van de uitoefening van het mandaat van 
gemeenteraadslid verlengd worden met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid 
zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte 



voorafgaat. 

De heer Dries Defossez vervangt raadslid Platteau tot eind oktober 2019 dientengevolge.

Besluit

Artikel 1
De Gemeenteraad neemt er akte van dat de verhindering van raadslid Stefanie Platteau verlengd 
wordt tot eind oktober 2019.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt er akte van dat de heer Dries Defossez als tijdelijk gemeenteraadslid 
aangesteld blijft tot eind oktober 2019. 

3. GR/2019/187 | Goedkeuring renteloze lening aan chiro Oskaarke door stad Menen. 

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

Bevoegdheid orgaan

Gemeenteraad

Juridische grond

Gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

Zie aanvraagdocument in bijlage.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme vindt dat het dossier van de jeugdlokalen een mooi dossier is en dit geeft 
aan de jeugdverenigingen een mooie subsidie. Anderzijds betekent dit nog een serieuze hap uit 
de middelen van deze jeugdverenigingen. Daarom moeten ze ook nog acties houden en dit ten 
koste van de werking van de jeugdverenigingen. Hij pleit ervoor om de subsidies nog te verhogen. 
De scouts van Menen zouden nog een tekort hebben van 40.000 Euro en Chiro Pendoender uit 
Menen zou nog 100.000 Euro tekortkomen om hun project te financieren. Hij zou willen aan de 
Bouwgroep vragen welke middelen er nog beschikbaar zijn om hieraan tegemoet te komen. De 
Burgemeester deelt mee dat het bedrag vastligt. Verder is er nog geen vraag binnengekomen en 
hij zal via de Bouwgroep laten informeren. Chiro Oskaarke heeft reeds 170.000 Euro ontvangen 
en dit moet worden opengetrokken. Hij zal navraag laten doen hoever de andere projecten staan. 
Er komt dan evaluatie hoever de andere projecten staan. Chiro Oskaarke zou normaliter op de 
privé-markt moeten gaan lenen. De stad zal dit nu zelf doen en in het verleden heeft de stad nog 
renteloze leningen toegestaan onder andere aan sportclubs. Dit mag dan geen probleem vormen 
om dit terug te betalen. Hij zal navraag laten doen hoever de dossiers staan. Raadslid Vandamme 
gaat ervan uit dat hij dit dan in het verslag van het schepencollege zal lezen. Raadslid Mingels 
geeft aan dat goede lokalen heel veel geld kosten. Er zijn ook nog sterke jeugdverenigingen die 
het daarom niet minder goed doen. In de verkiezingscampagne heeft hij nog een voorstel gedaan 
die deze situatie ging vermijden. De Burgemeester vindt dat niet vergeten mag worden dat deze 
mensen er zelf nog veel energie in steken. Raadslid Vandamme heeft weet van bepaalde 
jeugdverenigingen die aan het investeren zijn en dit aan mindere voorwaarden. Hij heeft in het 
verleden nog voorgesteld om rekening te houden met de reeds uitgegeven middelen.            

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt een lening van 30.000 € goed aan chiro Oskaarke met als 
doel afwerking van de bouw van hun lokalen. De terugbetaling zal gebeuren in 6 schijven van 



5000 € verspeid over 6 jaar.
De eerste terugbetaling zal gebeuren in 2020 en de laatste in 2025.

4. GR/2019/197 | Herstel en behandelen van metalen structuur op binnenplein stadhuis Menen : 
mandaat stelling aan AGB voor het uitvoeren van de werken. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56. van Decreet Lokaal Bestuur 

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend 
geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

Art. 5 uit de statuten AGB. ( uittreksel )

Doel en activiteiten: 
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen; 
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het 
openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer.
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van 
het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium.

 

Gezien de opdracht > 30.000 EUR ( excl. BTW ) wordt de mandaat stelling aan AGB gevraagd voor 
het uitvoeren van de werken.

Juridische grond

-

Feiten, context en argumentatie

De verf op de metalen structuur van de patio ( kant buiten ) bladert af. Naast het esthetische 
aspect kan er niet meer voldaan worden aan de eis van de brandweer (Rf-waarde van 1 uur van 
de structuur ). Het probleem en de oorzaak dient dus niet alleen voor esthetische redenen maar 
ook voor de veiligheid ( dringend ) te worden aangepakt.

Verwijzend naar de statuten (in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de 
rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium) en de 
noodzakelijkheid en dringendheid werd gevraagd aan het AGB een dossier op te starten.

oorzaak :
Op alle niveaus bladert de verf af, dit komt frequenter voor ter hoogte van de horizontale liggers 
dan bij de verticale liggers, doordat op de horizontale delen vaker water blijft staan.
-          Bovenkant horizontale liggers: afbladering door stilstaand regenwater en perforaties die 
werden gemaakt voor het monteren van de geleiders van de zonneweringen.
-          Onderkant horizontale liggers: door ontbreken van een druipvoeg blijven 
regenwaterdruppels hangen aan de onderkant.

Het probleem wordt veroorzaakt doordat water kan doordringen tot de onderliggende 
brandwerende verflaag. Met watercontact zwelt deze verf op en zorgt voor blaasvorming.

oplossing :
Na consultatie van verschillende verf-specialisten zijn er twee mogelijkheden namelijk een 
plaatselijk herstel of een herstel van de volledige structuur ( na bloot zetten door middel van 
zandstralen ) met brandwerende verf.

In beide gevallen wordt een afwerkingslaag op de volledige structuur voorzien.



Een 3-jaarlijks onderhoud en eventueel plaatselijk bijwerken van de brandwerende verf blijft 
echter altijd noodzakelijk.

aanpak :
Rekening houdende met de raming en deze informatie werd een overheidsopdracht ( 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking -prijs - ) verspreid naar 3 
aannemers.

Het verslag na opening van de ontvangen offertes vindt u in de bijlage. 

Het dossier werd behandeld in het college van 28 augustus en de raad van het AGB van 3 
september.

Het College van Burgemeester en Schepenen verwijst dit agendapunt naar de gemeenteraad van 
2 oktober 2019.

Finaal werd er gekozen voor het plaatselijk herstel van de brandwerende verf met een 
afwerkingslaag op de volledige structuur voor de kost van max. 45.980,00 EUR door de aannemer 
Watteyn.

Praktische afspraken met de aannemer voor de uitvoering van de werken gebeuren met de 
gebouwenbeheerder of zijn collega.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme ziet dus dat er plaatselijk hersteld zal worden en er zal dus herverfd worden. 
Hij vraagt zich af of het zal lukken zonder de zonnewering. Schepen Vandenbulcke meldt dat de 
aannemer op mooi weer zit te wachten. Raadslid Vandendriessche beaamt dat dit werk 
inderdaad gedaan moet worden.    

Amendementen

beschikbaar : 64.747,84 EUR op P&O – 011900 – 2210007

De interne betaling Stad - AGB wordt voorzien. 

AGB factureert met Verlegging van BTW aan Stad Menen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad van 2 oktober 2019 verleent de mandaatstelling aan het AGB voor 
de uitvoering van het werk.

5. GR/2019/198 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid orgaan

 Artikel 56. van Decreet Lokaal Bestuur  

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend 
geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

 Art. 5 uit de staturen AGB. 

Doel en activiteiten: het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren 
voor onderwijs , culturele,   toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

De Gemeenteraad beslist tot vrijgave en opname van de voorziene budgetten en dit via een 
delegatie aan de financiële dienst. ( volgens noodzaak en goedgekeurde facturen )



Juridische grond

-

Feiten, context en argumentatie

In de Gemeenteraad van 26 juni (6. GR/2019/079 | Stadsbudget 2019: eerste budgetherziening 
2019) werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen door Stad Menen 
voorzien.  zie bijlage - liquiditeiten budget / uitgaven).

De behandeling door de gemeenteraad van oktober wordt gevraagd en dit ter goedkeuring voor 
de opname van deze leningen.

De uitbetaling van de gelden in schijven: door de financiële dienst en dit ten bedrage en volgens 
de goedgekeurde facturen.

Het College van Burgemeester en Schepenen verwijst dit agendapunt naar de gemeenteraad van 
2 oktober 2019.

Amendementen

-

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad keurt de opname van de toegestane renteloze leningen aan het 
AGB goed volgens noodzaak en goedgekeurde facturen.

6. GR/2019/189 | Wijziging adreslijst Lokaal Toewijzingsreglement 65+. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Juridische grond

Gelet op de actualisering van het reglement in 2016.

Tijdens het Lokaal Woonoverleg  op 12 september 2019 stelde woonmaatschappij !Mpuls een 
wijziging voor van adressen.

Er zijn 17 adressen die erbij komen (zie groene adressen op lijst in bijlage) en 14 adressen die 
wegvallen (zie rode adressen op lijst in bijlage).

Het Lokaal Woonoverleg ging akkoord met de wijzigingen. 

Feiten, context en argumentatie

Het lokaal toewijzingsreglement 65+ voorziet dat 293 woningen worden voorbehouden voor 65 +.

Het totaal van 293 wordt als volgt verdeeld over de actoren:

SHM !mpuls vult 252woningen in;

OCMW vult 41 woningen in. 

Momenteel vult !mpuls 250 woningen in en het OCMW 41. 

De wijzigingen zijn interne wijzigingen die kaderen in de nauwere samenwerking tussen !mpuls en 
OCMW.

De wijzigingen dienen niet goedgekeurd te worden door de minister maar moeten ter kennis 
genomen worden op de gemeenteraad van Menen. 

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke vermeldt dat het gaat om 293 woningen, waarvan 252 van de 
bouwmaatschappij en 41 van het OCMW. Dit moet terug aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd om al deze woningen te verhuren via de bouwmaatschappij. Het totaal aantal sociale 



woningen verhoogt niet. Raadslid Ugille kan het maar toejuichen dat de woningen van de 
Baracanne zullen toegewezen worden door !mpuls. Nu werden deze woningen verhuurd buiten 
de 1%-regel en werden ze buiten het sociale verhuurd. Hetzelfde geldt voor de woningen van de 
Berkenlaan en de woningen aan de Poststraat. Het is goed dat er 1 wachtlijst komt en dit op 
dezelfde plaats, zonder dat de mensen moeten gestuurd worden naar !mpuls, het OCMW of het 
SVK. Schepen Vandenbulcke weet ook dat er een aantal zaken niet in orde waren en dit wordt 
stelselmatig rechtgezet en hij is hierom blij. Het maken van 1 wachtlijst brengt ook met zich mee 
dat alle actoren daar worden ondergebracht en de dienst Huisvesting verhuist ook naar Allegro. 
Nu zal er nog 1 lijst zijn bij !mpuls en 1 lijst bij het SVK en vanaf 2023 zou er 1 lijst komen voor 
Impuls en het SVK samen. De overgang mag niet te bruusk zijn voor de bestaande huurders.       

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen in de adreslijst van het Lokaal 
Toewijzingsreglement 65+. De lijst van de seniorenwoningen OCMW worden toegevoegd. 

7. GR/2019/199 | Zefier - garantieverklaring strategische participaties. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

- artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond

- artikel 13 van de statuten van de Zefier Cvba

Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderend, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen;

Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur;

Gelet op het feit dat de stad Menen vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek 
en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige 
afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”);

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor 
hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft 
aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals 
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen 
waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de 
verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich 
heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de 
eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de 
verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties 
anderzijds, te zullen dekken;

Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft 
overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, 
Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële 
instelling (hierna de “Arranger”);

Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te 
zetten teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te 
financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel 



Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”);

Gelet op het feit dat de stad Menen voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van 
artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg 
zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk 
wenst te bevestigen;

Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten 
vergroot, hetgeen mede in het belang van de stad Menen is, omdat dit de financierbaarheid van 
de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de stad Menen, en het 
rendement van de stad Menen hierop, vergroot;

Tussenkomsten

Schepen Syssauw meldt dat het vroegere FIGGA als financieringsmaatschappij afgesplitst werd 
van Eandis en dat Belfius als garantie voor Zefier thesauriebewijzen uitschrijft voor projecten met 
vernieuwende energie zoals windparken en zonneparken. De return voor de stad komt er dan via 
de dividenden. De garantie beperkt zich tot beloop van de aandelen in Zefier en dit risico wordt 
gespreid over 167 gemeenten. Raadslid Coppens wenst 2 informatieve vragen te stellen. Als hij 
het woord borgstelling laat vallen in financiële en juridische middens, dan is het altijd opletten 
geblazen, want je hebt er geen vat op. Teruggaand naar het verleden is het flink misgelopen als 
blijkt dat een bepaald dividend niet haalbaar is. Uiteindelijk is het ook gebleken dat dit niet 
haalbaar was en het zijn uiteindelijk de burgers die dit betalen. Vermits het gaat om een financiële 
maatschappij, wenst hij meer informatie te bekomen over de borgstelling. Hij wenst te weten dat 
wanneer het misgaat met een windpark, in welke mate dan ook het risico ingeschat werd en in 
welke mate kan de borgstelling gelicht worden? Hij weet dat Menen heel wat dividenden 
ontvangt en hij wenst te vernemen in welke mate dit een invloed zal hebben op de verdere 
dividenden. Schepen Syssauw gaat ervan uit dat de financieel directeur dit dossier onderzocht 
heeft en de risico's ingeschat heeft. In elk geval heeft dit agendapunt het akkoord van de 
financiële dienst bekomen ter bevestiging dat het financieel risico gering is of aanvaardbaar is. 
Onrechtstreeks is dit van belang voor de dividenden. De opbrengst van FIGGA bedroeg in 2018 
844.400 Euro dividenden voor elektriciteit en  1.178.000 Euro dividenden voor gas en deze 
dividenden zijn belangrijk voor de stad. Zefier garandeert een belangrijke dividendenstroom voor 
de stad Menen. Gelet op dit alles wordt de garantieverklaring ook door de financieel directeur 
onderschreven en dit in de mate van het mogelijke. Als Menen dit niet doet, dan zal Menen ook 
geen dividenden ontvangen van de toekomstige projecten. Raadslid Coppens vraagt zich af wat 
bedoeld wordt met "in de mate van het mogelijke". Er wordt hier iets voorgeschoteld, waarbij de 
stroom van dividenden moet worden afgewogen tegen het risico. Hij verwijst naar het AGB waar 
ook waarborgen verleend worden en dit vehikel is gekend waar we de risico's goed kunnen 
inschatten. Hij vraagt dat deze risicoafweging op een schriftelijke manier zou gebeuren en 
toendertijd zijn we niet ingestapt bij een gelijkaardige vraag en toen zijn we niet ingestapt 
omwille van het verleden. In deze kijkt de ene gemeente naar de andere en het was beter 
geweest dat er meer informatie voor de gemeenteraad aanwezig was via een schriftelijke 
communicatie over het risico.                            

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist :

Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten 
aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):

(a)    alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is 
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de Stad Menen (inclusief, doch zonder afbreuk te doen 
aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de 



Stad Menen) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige 
financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische 
Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van 
herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) 
bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals 
alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, 
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die 
optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die 
daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

(b)    in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting 
tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het 
kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde 
eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en 
uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen 
lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens 
volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en 
dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties 
aangegaan op verzoek en voor rekening van de Stad Menen (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het 
verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat:

(a)    de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand 
te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één 
van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b)    er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c)     (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die 
tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap 
is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar 
schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke 
reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige 
procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval 
van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat 
deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden 
van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door 
overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van 
een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door 
eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of 
de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven 
bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling;

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden;

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en 
de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op 



enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 
inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de Stad Menen vennoot is van de 
Vennootschap;

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, 
een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel 
ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van 
de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de 
vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, 
rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, 
dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de Stad Menen 
kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis;

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en 
zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten 
met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van 
betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 
(voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 
2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen 
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties 
en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen 
zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling.

8. GR/2019/179 | Kerkenbeleidsplan: goedkeuring. 

Bevoegdheid orgaan

artikel 40 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk" van 24 juni 2011.

Omzendbrief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert 
Bourgeois van 30 september 2011.

Omzendbrief 2014/2: Subsidies voor (niet-beschermde) gebouwen van de eredienst, gebouwen 
voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele moreel dienstverlening en crematoria.

Afsprakennota 2016-64 van Leiedal tot opmaak van het kerkenbeleidsplan stap 2 (onderzoek) 
goedgekeurd in College van Burgemeester en Schepenen van 3 oktober 2016.

Afsprakennota 2017-28 van Leiedal tot opmaak van het kerkenbeleidsplan stap 3 (overleg en 
discussie) en stap 4 (finalisatie) goedgekeurd in College van Burgemeester en Schepenen van 29 
mei 2017.

Afsprakennota 2019-08 van Leiedal tot finalisatie kerkenbeleidsplan in het kader van de 
zelfstandige groepering Leiedal goedgekeurd in College van Burgemeester en Schepenen van 27 
maart 2019.

Feiten, context en argumentatie

In oktober 2016 werd Leiedal aangesteld om de stad en de kerkbesturen van de stad Menen te 
begeleiding om een gedragen kerkenbeleidsplan op te stellen. Na een proces van overleg en 
bijsturen werd het kerkenbeleidsplan in bijlage door de kerkbesturen en het centraal kerkbestuur 
goedgekeurd.



In het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019 werd principieel akkoord gegeven 
op het ontwerp van het kerkenbeleidsplan.

Op 26 augustus 2019 ontving het stadsbestuur Menen de goedkeuring van het monseigneur Lode 
Aerts, bisschop van Brugge, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op het 
ontwerp van het kerkenbeleidsplan. De diocesane beleidsploeg heeft geen bezwaren bij het 
voorgelegde kerkenbeleidsplan. Bij toekomstige opportuniteiten inzake nevenbestemming in de 
tijd en in de ruimte van de parochiekerken en annexen, dient een officiële vraag gesteld worden 
aan het bisdom. (zie bijlage).

Tussenkomsten

Schepen Vanryckegem maakt duidelijk dat de Sint-Vedastuskerk, de Sint-Niklaaskerk en de Sint-
Bavokerk als kerk zullen blijven bestaan. De Sint-Franciscuskerk wordt herbestemd en na 
participatie wordt dit een gebouw met socio-culturele bestemming onder het beheer van de 
Steiger. Twee kerken worden gedeeltelijk herbestemd, zijnde de Sint-Jozefskerk en de 
Verrijzeniskerk. Voor de Sint-Jozefskerk wordt een haalbaarheidsonderzoek georganiseerd samen 
met Studio Open Kerken die dit zal nagaan. De Verrijzeniskerk is in de feiten herbestemd door het 
gebruik van de Chiro en het petanque spelen. De Sint-Janskerk en de kerk Maagd der Armen 
blijven een kerkgebouw met multifunctioneel gebruik. Dit plan wordt gemaakt samen met de 
deken en het centraal kerkbestuur en het bisdom heeft dit plan goedgekeurd. Verder wordt het 
plan ter goedkeuring voorgelegd voor de Sint-Franciscuskerk waarbij subsidies kunnen verkregen 
worden voor de verdere inrichting zoals voor sanitair en barfaciliteiten. Ook de andere kerken 
zullen op subsidies kunnen rekenen. Er is een voorlopig reglement voor het gebruik van de Sint-
Franciscuskerk en deze kerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het koor en eind oktober 
2019 is er een orgelconcert. Op 18 en 19 oktober 2019 is er ook het optreden van Amenra. Dit 
kerkenbeleidsplan is het laatste orgelpunt waarbij gesteld kan worden dat de kogel door de kerk 
is. Raadslid Mingels vindt dat woordspelingen in deze gepast zijn. Er zou van witte rook kunnen 
worden gesproken, maar in feite gaat het om damp, wat minder uitstoot geeft. Hij kijkt ook naar 
de vroegere vraagstelling van gewezen raadslid Declercq in de richting van de vroegere schepen 
Coppens. In het verleden waren dit boeiende discussies en voor de rest heeft hij uit dit 
kerkenbeleidsplan weinig geleerd. Hij kent ondertussen de geschiedenis van de kerken. In het 
recente verleden werd hier reeds een stuk van het plan goedgekeurd. Wel hoopt hij om in het 
kader van het meerjarenplan antwoorden te krijgen over de toekomstige investeringen. Het gaat 
om veel geld, als hij verwijst naar een raming uit 2008 voor het vernieuwen van het dak van de 
Verrijzeniskerk ten belope van 180.000 Euro. Er zal een serieuze indexaanpassing nodig zijn. Dit 
wordt een zeer interessant gegeven. Hij is zeker dat voor dit gebouw dit niet meer aan die prijs zal 
kunnen terecht gezet worden. Voor de Sint-Vedastuskerk rekent met op een bedrag van 1,06 
miljoen Euro. Op pagina 129 leest hij een belangrijke zin : "In overleg met het centraal 
kerkbestuur worden alle stappen in consensus genomen". Dit is op zich zeer waardevol en er staat 
in dit plan niks in, wat we nog niet wisten. De enige keuze die gemaakt wordt is de Sint-
Fransiscuskerk en dit is geen kritiek op zich. Er werd veel te lang gewacht op een document dat 
weinig nieuws vermeldt. Het mag niet even lang duren vooraleer er renovatieprojecten worden 
ingediend. Dit document is nodig om subsidies te bekomen. Er staat weinig in en hij heeft zijn 
carrière gemist. Voor hem was een studiebureau een goede zaak geweest. Dit document werd 
samen een partner opgemaakt die er weinig ervaring in had en is dat misschien de reden waarom 
er niet verder gegaan werd. Is dat de reden waarom we met een tijdelijke status quo zitten. En dit 
laatste is een retorische vraag. Tot slot vraagt hij zich af of schepen Declercq en raadslid Coppens 
met dit kerkenbeleidsplan content zijn, wat ook een retorische vraag is. De Voorzitter stelt voor 
dat raadslid Mingels zich in het kader van het levenslang leren omschoolt tot expert 
kerkenplannen. Raadslid Poot vindt het een goede zaak dat de burgers hierbij betrokken werden 
om beleidskeuzes te bepalen en ze verwijst naar de participatie voor de Sint-Franciscuskerk. Het 
was wel jammer hoe de participatie georganiseerd werd om tot ideeën te komen. Het 
participatiemoment was beperkt tot het invullen van blaadjes en ze miste het gesprek en het 
overleg hierrond. Ze hoopt dat er nog een vervolg komt om de ideeën verder af te toetsen. 
Raadslid Vandendriessche wil tussenkomen over het muliticulturele gebruik van kerken. Er moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen een kerk die ontwijd is en een kerk die niet ontwijd is. In 
deze laatste kan er niet gevoetbald of petanque gespeeld worden. Een kerk staat in functie van 



het christelijk denken in onze maatschappij en dient niet om spelletjes te spelen. Raadslid 
Mkrtchyan vindt dit kerkenbeleidsplan positief en vormt een duurzame toekomst voor alle 
kerkgebouwen in Menen, Lauwe en Rekkem. Dit plan is het sluitstuk van een intens overleg 
tussen het centraal kerkbestuur, de lokale parochies en de stad waarbij er concrete keuzen 
gemaakt werden. De Sint-Franciscuskerk krijgt een nieuwe bestemming voor het hele culturele 
leven. Voor de Sint-Jozefskerk wordt de haalbaarheid onderzocht en uit het overleg met de 
buurtbewoners wordt er gedacht aan een ruimte voor ontmoeting en socio-culturele activiteiten. 
Er beweegt heel wat en het thema is heel actueel waarbij de stad zorg draagt voor zijn kerken. Ze 
is verheugd om het kerkenbeleidsplan mee goed te keuren. Raadslid Coppens heeft raadslid 
Mingels horen verwijzen naar het verleden en hij was benieuwd was naar wat de huidige schepen 
hierop zou antwoorden. Het moge duidelijk dat dit document niet geschreven is vanaf januari 
2019. Als de schepen heel trots is, dan is dit gevaarlijk om ook even het verleden te vergeten. 
Men is dan bezig om de pluimen op de hoed te steken. Alle voorstellen hebben vele vaders en 
moeders. Maar eerst wil hij over het document tussenkomen. Het klopt dat als een stad geen 
kerkenbeleidsplan heeft, er dan geen subsidies mogelijk zijn. Dit geldt enkel voor kerken en 
bijvoorbeeld niet voor de Sint-Franciscuskerk die aan de eredienst onttrokken is. De Sint-
Vedastuskerk valt nog onder de vorige regelgeving waaronder het hele project aan het lopen is. 
De fase 1 was de restauratie van de toren dat in 2013 opgeleverd werd. Voor dit project werden 
80% subsidies toegekend, los van het kerkenbeleidsplan. Dit project wordt ook op een heel 
correcte manier naar voren gebracht door het centraal kerkbestuur. Zolang dit gebouw kerk blijft, 
is de subsidie in orde en er kan voor de andere kerken een subsidie bekomen worden in functie 
van het kerkenbeleidsplan. Over de inhoud van het plan zijn er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Wat een zeer goede zaak is, is dat het standpunt over de kerken niet gewijzigd is. Er 
zijn een aantal ontwerpen op het schepencollege voorgekomen en die kunnen nu worden 
opgevraagd want die zijn nu als het ware publiek bezit. Voor de Verrijzeniskerk wordt er gewerkt 
met een nevenbestemming. Dit houdt in dat geen enkel deel van de kerk ontwijd wordt en dus 
ook geen gedeeld gebruik wordt voorgesteld. Het gaat telkens om een nevenbestemming. Hij 
vindt het goed dat de Verrijzeniskerk opgewaardeerd wordt. Als er petanque wordt gespeeld in 
de kerk, dan is dit leuk voor de lokale media, maar dit geeft nog consequenties en het is de 
kerkelijke overheid die hierover beslist. Idem voor de Sint-Jozefskerk waar er wordt gekeken om 
de investeringen zo laag mogelijk te houden. Hoe zit het met de torenspits en het is vreemd dat er 
daar geen cijfer op geplakt wordt. Het gaat dan nog niet over de toren zelf. Wordt die hersteld of 
afgebroken? Hij wil hierover eerst de antwoorden afwachten als er nog moet verwezen worden 
naar het verleden. De Voorzitter vraag de schepen om ons uit ons lijden te verlossen door de 
vragen te beantwoorden. Schepen Vanryckegem gaat verder en ze heeft alle begrip voor alle 
vragen en op allerlei manieren is dit dossier ter discussie naar buiten gekomen. Het kan zijn dat 
men op zijn honger bleef zitten, maar het dossier is maar in orde als het ook afgeklopt is. Ze 
vergelijkt het met een een dossier dat niet afgeklopt is en men kan 10 jaar onderhandelen over 
een over stukje groen om het in de termen van het raadslid te stellen met daar een boom of 
elders anders een boom en daarover onderhandelen met partners en externen en dit kan maar 
naar de gemeenteraad als er een akkoord is met het Team 8930 en de externe partners. Zoniet 
heb je een lege doos en komt er geen boom bij. Dat dossier heeft ook een stukje moeten groeien 
en pas als iedereen, zijnde het centraal kerkbestuur en het bisdom, er achter staat, kan men 
verder in dit dossier. Dit is ook een dossier waarover lang onderhandeld werd door de lokale 
kerkbesturen en de parochianen. Ze heeft geleerd door intensief te vergaderen en door snel 
knopen door te hakken, dat er iets losgekoppeld of kortgesloten kan worden. Het klopt dat er een 
technische studie door Leiedal uitgevoerd werd, wat als een voorstudie gezien kan worden en 
achteraf werd de studie dan uitgewerkt. Het klopt ook dat elk dossier vele vaders en moeders 
heeft en nu is de stad tot een conclusie gekomen. De gemaakte opmerking is niet nieuw en er 
werden concrete stappen gezet naar de haalbaarheidsstudie van de Sint-Jozefskerk in 
samenwerking met het studiebureau en Leiedal zodat iedereen hier mee is. De participatie verliep 
via het opbouwwerk en het cultuurforum waarbij de conclusie was om een multifunctionele en 
flexibele inrichting te voorzien voor de Sint-Jozefskerk. De religieuze elementen zullen verder 
bestaan door deze tijdelijk te laten verdwijnen achter een gordijn of een wand  en de participatie 
zal concreet worden. De ideeën zullen nog aangebracht worden en de kerkbesturen worden door 
de toekomst ingehaald. Ze begrijpt dat het behouden van de communies, de dopen en de 



begrafenissen verder moet kunnen plaatsvinden, maar deze vormen het hart van de 
gemeenschap en voor het overige zijn de kerken te groot geworden en kunnen ze een gedeelde 
bestemming krijgen. In Frankrijk zijn de kerken geen erfgoed en verloederen ze in verlaten 
dorpen. Dit is toch niet wat we willen. De kerkfabrieken laten weten dat ze niet meer de energie 
hebben om de kerken open te houden en volgens Nik Deroo kunnen ze de vragen naar 
herbestemming van kerken niet meer bijbenen. Er zijn duidelijk minder priesters en gelovigen. De 
vraag is er om kerken over te nemen. Ze is trots op de voorgestelde herbestemming van de Sint-
Franciscuskerk en we zorgen ervoor dat de kerken niet verkocht moeten worden om er een 
warenhuis in te steken of aan een ontwikkelaar om er lofts van te maken. De stad heeft ervoor 
gekozen om een invulling te realiseren met gevulde kerken waar mensen kunnen samenkomen. 
De stad snakt naar gebouwen en in de Sint-Jozefskerk zullen mensen elkaar kunnen vinden en 
worden die mooie historische gebouwen teruggegeven aan de maatschappij. Het is ook zo dat in 
ieder centrum een kerkgebouw wordt behouden en de andere gebouwen blijven niet leeg en 
worden niet uit handen gegeven. Het is correct dat bepaalde subsidies niet vasthangen aan 
kerkgebouwen. Vanaf 2016 werd aan dit kerkenbeleidsplan gesleuteld en dit moest ook lang 
worden uitgebroed. Een nevenbestemming zal steeds samen met centraal kerkbestuur gebeuren. 
Dus zal het centraal kerkbestuur de toestemming moeten geven. Ze wenst nu liever een dossier in 
te dienen waar iedereen achter staat in plaats van jaren te moeten discussiëren om niets aan het 
dossier toe te voegen. De Voorzitter vraagt bij de volgende tussenkomsten om zich tot het 
essentiële te beperken. Raadslid Coppens vindt het goed dat er een kerkenbeleidsplan voorligt. 
Het is duidelijk dat de kerkelijke overheid een belangrijke inbreng heeft gehad. Het akkoord van 
de kerkelijke overheid is nodig voor de nevenbestemmingen en ze blijven mee aan het roer zitten 
in de Sint-Jozefskerk en de Verrijzeniskerk. De nevenbestemming hangt af van wat de kerkelijke 
overheid wil en ze staat daarvoor relatief voor open. Dit is niet het standpunt van de heer Deroo 
en hij kan hiervoor ook verwijzen naar een officieel document. De brief van het centraal 
kerkbestuur stelt dat ze willen meedenken over de manier waarop kerken op een andere manier 
gebruikt kunnen worden. Hoeveel geld en middelen hiervoor vrijgemaakt worden, daar zal alleen 
Menen over beslissen. Dit is de kern van de zaak waarom er een kerkenbeleidsplan is. In deze zit 
men met twee aan het stuur, namelijk de kerkelijke en de bestuurlijke overheid. Hier heerst het 
gevoel dat alleen het bestuur aan het roer zit. Zonder uit de biecht te willen klappen verwijst hij 
naar het standpunt ingenomen door het schepencollege op 18 december 2017. Er kan ook niet 
gecommuniceerd worden zolang er geen officiële beslissing genomen is en dit kan niet vergeleken 
worden met een project over bomen. Eenmaal er wel een beslissing genomen was kon er 
gecommuniceerd worden dat de Sint-Jozefskerk herbestemd wordt zonder het woord 
nevenbestemming te vermelden, wat niet nieuw is en de Verrijzeniskerk binnen 2 jaar 
herbestemd zou worden. En het is niet omdat de bestuurlijke overheid het licht gezien heeft, dan 
nog zal de kerkelijke overheid dit moeten goedkeuren. Het is jammer dat dit niet werd gezegd. Hij 
vindt dat de schepen inderdaad trots mag zijn. Dit is inderdaad een kerkenbeleidsplan en het mag 
niet overkomen als dat de stad het licht gezien heeft of dat de stad op een aantal wensen van de 
kerkelijke overheid is ingegaan. Het gaat niet meer over herbestemmingen en hij verwijst ook 
naar het feit dat de bisschop stipuleert dat hij ook over de nevenbestemming wil mee beslissen. 
Toen in 2017 was dit blijkbaar niet mogelijk. Schepen Vanryckegem voelt een zekere frustratie bij 
het raadslid, terwijl het zou moeten gaan over het inhoudelijke. Dit plan werd in feite 
onderhandeld tussen 2 overheden met een concreet voorstel waarover te onderhandelen. Als het 
niet lukt en er wordt niet teruggekoppeld of teruggekomen dan blijft dit plan inderdaad in het 
slop zitten. Ze heeft ook aangedrongen op participatie in de vorige legislatuur. Als er nu een 
andere overheid aan het roer zit en nu werd er inderdaad een kerk ontwijd en bij 
onderhandelingen gaat het er om om soms water in de wijn te doen. Er werd als een team 
onderhandeld om tot een consensus te komen. Ze neemt het ook niet als er gezegd wordt dat de 
zaken niet correct voorgesteld zijn. Het positieve is ook dat de kerkelijke overheid dit 
kerkenbeleidsplan goedgekeurd heeft. Raadslid Mingels wenst nu ook geen kritiek te geven dat 
er een kerkenbeleidsplan is. Hij stelt alleen maar vast dat er heel lang gewacht moest worden op 
dit plan en hij verwijst naar de tussenkomst van schepen Declercq in de vorige legislatuur. Het zal 
er nu op aankomen hoe men naar het resultaat kijkt en hij is niet ontevreden. Hij heeft ook van 
individuen gehoord om bijvoorbeeld een kerk af te breken, maar ook een nieuw dak kost reeds 
veel. Met het bedrag van 180.000 Euro zal men geen nieuw gebouw kunnen zetten. De feiten 



spreken voor zich als de Chiro daar ruimte gevonden heeft en toevallig is het dan nog die kerk die 
interessant kan worden voor de herbestemming. Hij wacht echter op het meerjarenplan om over 
voldoende middelen te beschikken om alle stappen te zetten in consensus met het centraal 
kerkbestuur. Hij verwacht een plan over wat er in het verleden was en wat er nu is. Wat de 
toekomst is en waar we zullen landen, staat niet in het plan. Dit plan is geen waardeloos 
document. Hij vindt het jammer dat de schepen verwezen heeft naar groen en bomen. Zijn fractie 
doet ook nog wel andere diverse dingen. Schepen Vanryckegem vindt dat ze maar een 
beeldspraak gebruikt heeft. Raadslid Vandendriessche meldt dat het katholicisme in België 
erkend is en de kerken in Frankrijk zijn niet erkend. We kunnen geen appels met peren vergelijken 
en in Frankrijk zijn er geen staatsreligies. Raadslid Coppens wenst nog een laatste keer tussen te 
komen vermist zijn naam werd vermeld. Hij zou niet weten waarom hij gefrustreerd zou moeten 
zijn. Hij wordt wel emotioneel als de waarheid geweld wordt aangedaan. De schepen had gelijk 
om water in de wijn te doen en sinds het schepencollege van 18 december 2017 had hij toen 
meermaals gevraagd om water in de wijn te doen. De Voorzitter beëindigt dit punt door te stellen 
dat er het schepencollege in consensus besluit en dat er niet wordt gecommuniceerd uit het 
schepencollege.                                                                                          

                

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, Vincent Dumortier, 
Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, 
Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 1 onthouding (Mattias 
Eeckhout)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door het erkend representatief 
orgaan van het kerkenbeleidsplan.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed.

Artikel 3: Het kerkenbeleidsplan wordt overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Goedgekeurd met 28 JA-stemmen, 1 Neen-stem (raadslid Vandendriessche) en 1 onthouding 
(raadslid Eeckhout)

9. GR/2019/172 | GBS Barthel (Rekkem): schoolreglement 2019-2020.  Goedkeuring. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Guy Blancke, Frederik Vandamme, 
Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies.

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair 
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

Gelet op het overleg in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem).

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling 
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.



Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement.

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs.

Feiten, context en argumentatie

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
22/10/2018 en is aan actualisatie toe.

Meer specifieke afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen, na overleg 
in de schoolraad, opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure werden voorgelegd aan de schoolraad op 26/08/19.

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/08/19.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de 
infobrochure van de gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem), goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 22/10/2018 wordt opgeheven.

Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Barthel 
(Rekkem) wordt goedgekeurd.

Artikel 3: De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via 
een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

10. GR/2019/180 | GBS de Wonderwijzer (Lauwe): schoolreglement 2019-2020. Goedkeuring. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Frederik Vandamme, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies.

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair 
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

Gelet op het overleg in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem).

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling 
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.



Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement.

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs.

Feiten, context en argumentatie

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
22/10/2018 en is aan actualisatie toe.

Meer specifieke afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen, na overleg 
in de schoolraad, opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure werden voorgelegd aan de schoolraad op 28/08/19.

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de 
infobrochure van de Gemeentelijke basisschool de wonderwijzer (Lauwe), goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 22/10/2018 wordt opgeheven.

Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement van de gemeentelijke basisschool de 
Wonderwijzer (Lauwe) wordt goedgekeurd.

Artikel 3: De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via 
een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

11. GR/2019/194 | Kapitaalsubsidie CC De Steiger vzw. 

Bevoegdheid orgaan

Artikel 247 gemeentedecreet.

Juridische grond

Artikel 247 gemeentedecreet.

Feiten, context en argumentatie

Op de Gemeenteraad van 25 juni 2018 werd bij de aanpassing van het meerjarenplan een 
kapitaalsubsidie van € 200.000 voor het boekjaar 2019 voor CC De Steiger goedgekeurd. 

CC De Steiger vzw wil dit toegekend budget gebruiken voor investeringen in aankopen (theater-
technisch) materiaal en in haar infrastructuur. 

CC De Steiger vzw zal aantonen dat ze voldaan hebben aan de wetgeving op de 
overheidsopdrachten en zal alle facturen kunnen voorleggen. 

Tussenkomsten

Raadslid Soens vraagt hoe het zit met de infrastructuur van de Steiger en de opname in het 
meerjarenplan. Schepen Vanryckegem vindt dit een terechte vraag en antwoordt dat zowel de 
muren als het dak een degelijke renovatie nodig hebben en dit gekoppeld aan de sportzaal. Vanuit 
het Team 8930 wordt dit samen gekoppeld. Door de dienst Patrimonium wordt er overlegd met 



CC De Steiger, de bibliotheek en de volleybal waarbij het de bedoeling is om er 1 pakket van te 
maken. Er bestaat een planning voor de kapitaalsubsidie zoals de leskeuken en de opfrissing van 
bijhorende lokalen. Via het lid vanuit uw fractie in de raad van bestuur kan dit worden 
opgevraagd.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de kapitaalsubsidie van € 200.000 uit te betalen aan CC De 
Steiger vzw, goed. 

12. GR/2019/177 | Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en recreatie met Westtoer voor 
periode 2020-2025. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokale besturen

Juridische grond

Art. 57

Feiten, context en argumentatie

Komt ten goede aan de toeristische ontwikkeling van de stad.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens meldt dat hij in een vorige leven de bevoegdheid toerisme had en hij is 
vertrouwd met Westtoer. Hij wenst toch een paar aandachtspunten mee te geven. Het bedrag 
van 7690 Euro kost toch wel iets, maar dit is nu niet het einde van de wereld. Hij vindt dat andere 
steden proberen hun hand te leggen op Westtoer. Menen is toch een stad van 33.000 inwoners 
en moet daar toch voldoende aan bod komen. Hij verwijst ook naar de fietspaden als één van de 
knelpunten. Noord-Frankrijk heeft niet voldoende recreatieve fietspaden en de mensen van hier 
kunnen geen 360° bewegen. De stad Menen is verbonden met de Leie en vroeger werd de Leie 
aanzien als een last en bouwde men omgekeerd. Nu wordt water als een rijkdom ervaren en hij 
vraagt zich af in welke het Leietoerisme ontwikkeld kan worden. In welke mate kan Westtoer 
inzetten op het water zodat die waterweg als een toeristische meerwaarde wordt gezien. 
Schepen Breye deelt de mening van het raadslid omtrent het bedrag van 7690 Euro. Voor de 
fietsroutes wordt er gekeken om met Noord-Frankrijk een fietsroutenetwerk uit te bouwen. De 
boottochten worden geëvalueerd. Dat er moet ingezet worden op de waterbeleving, staat als een 
paal boven water. Raadslid Coppens vindt goed dat dit erin staat en Westtoer heeft hier ook te 
maken met Oost-Vlaanderen voor wat betreft de Leie in Gent en Deinze. Schepen Breye besluit 
dat nu vooral de aandacht uitgaat naar Kortrijk om Kortrijk als citytrip te promoten.          

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt verdere samenwerking met Westtoer goed.

Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie (STER)

 Tussen

 Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van 
de provincie West-Vlaanderen, met zetel te Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge, 
vertegenwoordigd door Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter en Stefaan Gheysen, algemeen 
directeur,

 Hierna genoemd Westtoer



 en

 De Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen, vertegenwoordigd door Eddy Lust, burgemeester 
en Eric Algoet, algemeen directeur,

 Hierna genoemd ‘de gemeente’

 Wordt het volgende overeengekomen:
 Artikel 1: Strategisch partnership
Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om een strategisch partnership te ontwikkelen 
met als doel de verdere ontwikkeling en de promotie van de toeristisch-recreatieve troeven van 
de gemeente. Beide partners komen overeen om deze doelstelling te realiseren binnen het kader 
van de toeristische regio Leiestreek.
Artikel 2: Verbintenissen van Westtoer apb
2.1. Regiowerking
Westtoer stelt een regioteam ter beschikking van de toeristische regio Leiestreek. De gemeente 
kan altijd een beroep doen op de expertise van het regioteam.
Dit regioteam bestaat uit één regiomanager, één regiomedewerker en één medewerker 
regiomarketing. Als er projecten zijn met externe financiering, dan wordt het team aangevuld met 
1 of meerdere projectmanagers.
Het regioteam is gehuisvest in de Leiestreek (Kortrijk).
Het team staat in voor volgende taken:Organisatie van het overleg en de samenwerking tussen 
Westtoer en de gemeenten;

 Coördineren van bovenlokale toeristisch-recreatieve acties en projecten;

 Opvolgen van Europese en Vlaamse subsidiemogelijkheden;

 Coördinatie van de marketingacties binnen de regio en beheer van de regionale 
promotiepool;

 Aanspreekpunt van Westtoer voor alle lokale publieke en private actoren; specifieke 
vragen of projecten worden door het regioteam overgemaakt aan de centrale diensten;

 Organisatie van netwerkmomenten en vorming voor de publieke en private sector;

 Uitwerken en opvolgen van de jaarlijkse actieplannen voor de uitvoering van het 
strategisch beleidsplan.

2.2. Regionale strategische beleidsplanning
Het nieuwe beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek werd op 20/06/2019 
goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen. Westtoer engageert zich om tijdens de 
beleidsperiode 2020-2025 de uitvoering van het strategisch beleidsplan te coördineren. Dit zal 
gebeuren aan de hand van jaarlijkse actieplannen en thematische overlegmomenten.
2.3. Marketing
Westtoer ontwikkelt en realiseert voor de betrokken regio een marketingcampagne waarbij de 
regiobestemming op zich en de eigen ‘look and feel’ centraal staan. Binnen deze campagne ligt de 
klemtoon op pers- en tradebewerking, online communicatie en print. Westtoer zal deze 
campagne uitvoeren in nauw overleg met de gemeenten van de regio via de daartoe opgerichte 
overlegstructuren (zie punt 3.1). De financiering van deze campagne zal voor de helft gedragen 
worden door Westtoer en voor de helft door de gemeenten van de betrokken regio. Alle 
communicatie leidt zoveel mogelijk naar de regiowebsite die we verder uitbouwen als dé 
inspiratie- en informatiebron van de regio.
Westtoer zal tevens overkoepelende marketingcampagnes opzetten met betrekking tot fietsen en 
wandelen, tafelen, groeps- en verblijfstoerisme. Dit laatste gebeurt onder de koepel van Logeren 
in Vlaanderen.
Westtoer ontwikkelt performante digitale kanalen om de regio online te promoten. Alle 
toeristisch relevante producten (logies, reca, attracties,…) worden hiervoor verzameld in een 
databank waartoe de gemeente zelf toegang krijgt. Alle content wordt via open data ter 
beschikking gesteld. Foto’s en video’s worden op een efficiënte manier beheerd en ontsloten via 
de mediabank.
2.4. Recreatie



Westtoer engageert zich om de fiets- en wandelnetwerken in stand te houden en verder te 
ontwikkelen. Westtoer zal tevens de provinciale fiets- en wandelroutes evalueren en 
optimaliseren.
Westtoer ontwikkelt voor het hele West-Vlaamse grondgebied een picknickplan en zal hiertoe 
een kaderopdracht uitschrijven om een eenvormig type meubilair te ontwerpen. De gemeente zal 
deze ontwerpen op haar grondgebied kunnen gebruiken.
Westtoer verleent aan de dienst voor toerisme/VVV van de gemeente een korting van 35% op de 
recreatieve publicaties van Westtoer en van 20% op de verzamelboxen (vol en leeg).
2.5. Toeristische ontwikkeling
Westtoer engageert zich om bovenlokale toeristische projecten van de gemeente actief te 
ondersteunen, voor zover deze projecten niet in tegenspraak zijn met de algemene doelstellingen 
van Westtoer op provinciaal niveau.
Westtoer zal een coördinerende rol spelen inzake het regionaal onthaal en coördineert o.a. een 
netwerk van toeristische infopunten, die als verlengstuk van de gemeentelijke infokantoren 
fungeren. Westtoer ontwikkelt verder de nodige expertise inzake kwaliteits- en belevingsvolle 
productontwikkeling en het toeristisch ondernemen.

Westtoer organiseert het Q-traject voor toerismemakers, waarbij de beleving en de tevredenheid 
van de bezoeker centraal staan. Daarnaast bouwt Westtoer haar expertise verder uit op het vlak 
van transversale thema’s, zoals familievriendelijkheid en duurzame toeristische ontwikkeling. Op 
vraag van de gemeente stelt Westtoer deze expertise ter beschikking.
2.6. Kenniscentrum
Westtoer engageert zich om relevante data inzake het toeristisch aanbod en de vraag nauwgezet 
bij te houden en te inventariseren. Jaarlijks bundelt Westtoer relevante aanbod- en 
vraaggegevens in een trendrapport voor de betrokken regio. De kerncijfers van de regio 
publiceert Westtoer in een aparte flyer. Westtoer volgt het toerisme in de regio ook snel op, o.a. 
de evolutie van boekingen bij hotels, gastenkamers en jeugdlogies.
Daarnaast volgt Westtoer het gebruik van de fietsnetwerken in de regio op en organiseren we op 
regelmatige basis structurele regiogerichte onderzoeken die peilen naar de economische impact 
van toerisme en recreatie van diverse doelgroepen in de regio.
2.7. Advies, consultancy & vorming
Westtoer adviseert de gemeente inzake toeristisch-recreatieve initiatieven en projecten.
Westtoer is ook bereid om inzake conceptontwikkeling, beleidsplanning, projectbegeleiding, 
onderzoeksopdrachten en marketing consultancyopdrachten uit te voeren voor de gemeente. 
Westtoer verleent een korting van 20% aan de gemeente op haar tarieven. Westtoer organiseert 
minstens twee maal per jaar een vormingssessie voor de medewerkers van de dienst voor 
toerisme/VVV van de gemeente.

 Artikel 3: Verbintenissen van de gemeente
3.1. Participatie aan regionale overlegstructuren
De gemeente vaardigt een vertegenwoordiger af voor de Algemene Vergadering en de Raad van 
Bestuur (als effectief lid of als expert) van Toerisme Leiestreek vzw.
De gemeente duidt eveneens een afgevaardigde aan voor het ambtelijk overlegplatform tussen 
Westtoer en de diensten voor toerisme van de Leiestreek.
3.2. Samenwerking m.b.t. strategische beleidsplannen en bovenlokale initiatieven
De gemeente zorgt voor de nodige input voor de opmaak van de jaarlijkse actieplannen voor de 
uitvoering van het strategisch beleidsplan en participeert indien nodig aan de thematische 
overlegmomenten.
De gemeente werkt mee aan bovenlokale initiatieven die door de regiowerking opgezet worden:

 Bezorgen van inhoud voor de overkoepelende promotiecampagnes / themajaren;

 Bevoorraden van de Infopunten Toerisme in de gemeente;

 Op de hoogte houden van de regiowerking van nieuwtjes op het vlak van toerisme en 
recreatie;

 Het uitdragen van de regio in de dienst toerisme en communicatie van de gemeente.



 Artikel 4: Gemeentelijke bijdrage
4.1. Basisbijdrage
De gemeente levert een jaarlijkse bijdrage van € 2.050 in de werking van het regioteam, voor het 
bijhouden van relevante aanbod- en vraaggegevens per gemeente en het ontsluiten ervan via de 
regionale trendrapporten, voor regiobrede onderzoeken, voor toeristische ICT-toepassingen en 
voor regio-overstijgende marketinginitiatieven. De basisbijdrage wordt jaarlijks met 1% 
geïndexeerd.
4.2. Bijdrage aan de regionale promotiepool
De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de promotiepool Leiestreek van € 5.640.
De regionale promotiepool wordt jaarlijks met 1% geïndexeerd.

De bijdrage van de gemeente in de promotiepool wordt door Westtoer verdubbeld.
Artikel 5: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2024. De overeenkomst 
wordt na deze periode stilzwijgend verlengd voor 1 jaar tot 31 december 2025 behoudens 
schriftelijke opzegging van 1 van beide partijen ten laatste 6 maanden voor het einde van de 
overeenkomst.
Artikel 6: Evaluatie
Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om hun samenwerking geregeld te evalueren en 
indien nodig bij te sturen. In ieder geval wordt er op initiatief van de regiomanager van Westtoer 
een tussentijdse evaluatie voorzien na drie jaar (eind 2022-begin 2023) en een eindevaluatie in 
2025.
Artikel 7: Geschillenregeling + toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De partijen zullen deze overeenkomst 
te goeder trouw uitvoeren. In geval van betwisting zullen zij zoeken naar een minnelijke schikking. 
Ernstige geschillen die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door 
de rechtbanken bevoegd over het grondgebied van de maatschappelijke zetel van Westtoer apb.
Artikel 8: Nietigheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling uit deze overeenkomst zal op geen enkele 
wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst 
aantasten. In geval een bepaling voor nietigheid of onafdwingbaarheid wordt gehouden, zullen de 
partijen deze bepaling vervangen door een andere geldige en afdwingbare bepaling die het meest 
de intenties van de partijen benadert.
Opgemaakt te Brugge op     /     /2019 in twee exemplaren waarvan elk van de partijen erkent een 
exemplaar te hebben ontvangen

Voor Westtoer apb 

Sabien Lahaye-Battheu                                 Stefaan Gheysen

Voorzitter                                                   Algemeen Directeur

  Voor de gemeente

 Eddy Lust                                                   Eric Algoet

Burgemeester                                              Algemeen Directeur

13. GR/2019/186 | Aktename data gemeenteraad 2020. 

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 56§1

Juridische grond

DLB art. 56§1

Feiten, context en argumentatie

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de onderstaande data van de 
gemeenteraadszittingen van 2020.
- woensdag 15 januari 2020



- woensdag 5 februari 2020
- woensdag 4 maart 2020
- woensdag 1 april 2020
- woensdag 6 mei 2020
- woensdag 3 juni 2020
- woensdag 1 juli 2020
- woensdag 2 september 2020
- woensdag 7 oktober 2020
- woensdag 18 november 2020
- woensdag 16 december 2020.

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Rekening houdend met het feit dat de 
gemeenteraad minstens tien keer per jaar dient te vergaderen. (Art. 18 DLB), kan er bij een gering 
aantal dagordepunten, waarvan de dossiers niet hoogdringend zijn, beslist worden door de 
voorzitter van de gemeenteraad om de zitting te verschuiven naar een latere datum.

Besluit

Enig artikel: Akte wordt genomen van de voorgestelde data gemeenteraad.
- woensdag 15 januari 2020
- woensdag 5 februari 2020
- woensdag 4 maart 2020
- woensdag 1 april 2020
- woensdag 6 mei 2020
- woensdag 3 juni 2020
- woensdag 1 juli 2020
- woensdag 2 september 2020
- woensdag 7 oktober 2020
- woensdag 18 november 2020
- woensdag 16 december 2020.

14. GR/2019/192 | LEIEDAL - buitengewone algemene vergadering dd. 10.12.2019 - 
statutenwijziging. 

Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

statuten Leiedal

art. 48 van de statuten van Leiedal

 

Feiten, context en argumentatie

Op 30 augustus 2019 heeft de raad van bestuur van Leiedal beslist om een voorstel tot 
statutenwijziging voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal die zal 
doorgaan op dinsdag 10 december 2019 om 17.00 uur in de kantoren van de Intercommunale 
Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
Conform Artikel 48 van de statuten van Leiedal dient uiterlijk negentig kalenderdagen voor de 
vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld 
ontwerp aan alle vennoten worden voorgelegd.

Aan de raad wordt voorgesteld twee artikels en een bijlage te wijzigen van de statuten, zijnde 
Artikel 32 en Artikel 50 (in uitvoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur) en Bijlage 2 dat de 
volgorde regelt van de gemeentelijke vennoten voor het aanduiden van bestuurders zonder 



stemrecht.

Context
Op 01.01.2019 werd het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van kracht. Dit decreet vervangt en 
integreert grotendeels het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het Decreet op de Vrijwillige 
Fusies en het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS), dit laatste uit 2001.

Op de raad van bestuur van 13.04.2018 werd onderzocht welke wijzigingen er dienen te gebeuren 
aan de statuten van Leiedal om deze in lijn te brengen met het DLB. Conclusie was dat - mede 
omwille van de decretale beperkingen van een verkiezingsjaar (2018) - de vereiste wijzigingen 
dienden te worden doorgevoerd in drie opeenvolgende stappen (december 2018, mei 2019 en 
december 2019),

Overzicht statutenwijzigingen
1. december 2018: samenstelling raad van bestuur en verplichte uittrede van de provincie
West-Vlaanderen
2. mei 2019: statuten Leiedal in lijn brengen met bepalingen DLB en verlenging van Leiedal
3. december 2019: eventuele resterende aanpassingen in het kader van het DLB en aanpassing 
Bijlage 2 van de statuten (volgorde bestuurders zonder stemrecht).

In een schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 21/08/2019, en dit naar aanleiding 
van het ministerieel besluit van 14.08.2019, wordt Leiedal verzocht om in een latere 
statutenwijziging bij twee artikels een verwijzing naar het DLB op te nemen, De wijziging van in 
casu Artikels 32 en 50 aligneert de statuten verder met het DLB en  houden geen inhoudelijke 
wijziging in.

1. Aanpassing Bijlage 2 van de statuten (volgorde aanduiding bestuurders zonder stemrecht)
2. Aligneren aan de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
a. Aanpassing procedure overzicht vergoeding en presentiegelden (Artikel 32)
b. Aanpassing procedure bekendmaking procedure bekendmaking besluiten Algemene 
Vergadering (Artikel 50)
Het eerste punt werd reeds besproken door de raad van bestuur van 19.07.2019, Het tweede luik 
wordt bijkomend toegevoegd naar aanleiding van het begeleidend schrijven van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van 21.08.2019 naar aanleiding van het ministerieel besluit houdende de 
goedkeuring van de statutenwijziging van Leiedal,

Voorstel tot wijziging van Bijlage 2 van de statuten
Er wordt voorgesteld om de bestaande tabel te vervangen door onderstaande tabel
Bijlage 2: Verdeling mandaten - Bestuurders met raadgevende stem

Legislatuur 2019-2024
1. April 2019 - mei 2021:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Lendelede (Categorie 2)
2. Juni 2021 - mei 2023:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2023 - Maart 2025:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)

Legislatuur 2025-203O
1, April 2025 - mei 2027:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Spiere-Helkijn (Categorie 2)
2. Juni 2027 - mei 2029:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2029 - maart 2031:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)



Legislatuur 2031-2036
1. April 2031 - mei 2033:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Lendelede (Categorie 2)
2. Juni 2033 - mei 2035:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2035 - Maart 2037:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)

Tussenkomsten

Raadslid Mingels ziet dat Menen in de pikorde als kleine stad wordt aangegeven en persoonlijk 
vindt hij dit jammer. Hij heeft als waarnemer gedurende twee jaar in de raad van bestuur gezeten 
en hij vindt dat hij toch wel zaken heeft kunnen veranderen. Jammer is genoeg is Menen nu 
gezakt in de pikorde en hij moet ook toegeven dat hij niet altijd akkoord was met de beslissingen 
van Leiedal. Eigenlijk is er een verruiming voorzien en worden er meer mensen met raadgevende 
stem voorgesteld en van die openheid moet gebruikt worden om er meer mensen met 
raadgevende stem in te krijgen. Wie beslist, daar hebben weinig mensen zicht op. Wel was het 
een positieve ervaring om als waarnemer in bepaalde zaken in een ander licht te zien. Elk advies 
wordt in Leiedal ernstig genomen. Raadslid Bogaert heeft reeds vanaf 2007 gepleit om volledig bij 
Leiedal aan te sluiten en voor veel dossiers doet Menen een beroep op Leiedal. Vanuit de WVI 
komen er te weinig dossiers. We zitten met Lauwe en Rekkem bij Leiedal en Menen heeft in feite 
gekozen voor de Westhoek. De Voorzitter vindt het bijzonder jammer dat heel weinig mensen de 
werking van Leiedal kennen. Men werkt daar met een open debatcultuur en in consensus wordt 
er gekomen tot een eindbeslissing. Iedere Euro komt daar voor 150 % terug. Hij is ook blij dat dit 
het gevolg is van de inbreng van raadslid Mingels en het is ook duidelijk dat Menen aan het einde 
van de pikorde zit. Het toont ook aan dat er voorstellen gedaan kunnen worden en dat er 
geluisterd wordt. Raadslid Mingels geeft nog mee dat in het oude systeem Menen later aan bod 
zou komen en er wordt wel degelijk aan Menen gedacht. Hoe meer mensen in Leiedal betrokken 
worden en voor hem was het ook een black box. De voorgestelde pikorde was niet zijn keuze en 
de keuze om maar half in Leiedal te zitten wordt hier genomen en de pikorde is  het gevolg van de 
genomen beslissingen. Raadslid Bogaert vult nog aan dat er regelmatig informatievergaderingen 
worden gehouden.                

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
De volgende wijzigingen van de statuten van Leiedal worden goedgekeurd:
1. Artikel 32§2 van de statuten:
Vervanging van Artikel 32 §2 als volgt:
Bij de documenten die, overeenkomstig artikel 454 van het decreet aan de deelnemende 
gemeenten worden bezorgd, wordt jaarlijks een overzicht gevoegd van de vergoedingen en 
presentiegelden die elke mandataris in het voorbije boekjaar heeft ontvangen.

2. Artikel 50 van de statuten:
Vervanging van Artikel 50 als volgt:

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in processen-verbaal opgenomen en in 
een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de 
deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden 
getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan 
alle bestuurders.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen worden in 
overeenstemming met artikel 466 DLB en artikel 467 DLB gepubliceerd op de website van de 
intercommunale en ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid gestuurd.



3. Bijlage 2 van de statuten:
Vervanging van Bijlage 2 als volgt:
Bijlage 2 Verdeling mandaten - Bestuurders met raadgevende stem

legislatuur 2019-2024
1. April 2019 - mei 2021:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Lendelede (Categorie 2)
2. Juni 2021 - mei 2023:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2023 - Maart 2025:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)

Legislatuur 2025-203O
1, April 2025 - mei 2027:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Spiere-Helkijn (Categorie 2)
2. Juni 2027 - mei 2029:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2029 - maart 2031:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)

Legislatuur 2031-2036
1. April 2031 - mei 2033:
Waregem en Wevelgem (Categorie 1) en Kuurne en Lendelede (Categorie 2)
2. Juni 2033 - mei 2035:
Harelbeke en Zwevegem (Categorie 1) en Avelgem en Deerlijk (Categorie 2)
3. Juni 2035 - Maart 2037:
Kortrijk en Wervik (Categorie 1) en Anzegem en Menen (Categorie 2)

Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de Intercommunale Leiedal, President 
Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.

15. GR/2019/193 | MIROM - BAV 19.12.2019 - Statutenwijziging. 

Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

Art. 38 statuten MIROM

DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Feiten, context en argumentatie

Artikel 38 van de statuten van Mirom stelt dat ingeval van een statutenwijziging het ontwerp 90 
kalenderdagen voorafgaand aan de AV moet voorgelegd worden.
Deze statutenwijziging wordt geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering dd. 
19.12.2019.

Tussenkomsten

Raadslid Ugille wenst nog een belangrijke opmerking te maken omtrent de bijlage rond de 
samenwerking met Roeselare en deze bijlage is nu weggevallen. Schepen Roose stelt dat dit de 
consequenties zijn van de werking van MIROM. De zaken zullen verlengd worden en dit moet nog 
in een samenwerkingsovereenkomst opgenomen worden en dit is in voorbereiding en zal op de 
algemene vergadering aan bod komen.       

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de voorgelegde statutenwijziging goed.

Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan MIROM, Industrielaan 30, 8930 Menen.

16. GR/2019/173 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 4 september 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 4 september 
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

Schepen Vanryckegem deelt mee dat de gemeenteraadsleden via de secretaris uitgenodigd zullen 
worden op een bezoek aan het erfgoeddepot in Heule op 13 november 2019 om 19.00 uur.   

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, 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), 1 onthouding (Vincent 
Dumortier)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 4 september 2019 wordt goedgekeurd met 29 JA-
stemmen en 1 onthouding (raadslid Dumortier).

17. GR/2019/174 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

De raadsleden Sylvianne Scherpereel, Phlippe Mingels, Ruben Soens, Berenice Bogaert en Lisa 
Maxy hebben mondelinge vragen ingediend.

 

Mondelinge vraag van raadslid Sylvianne Scherpereel.

1. Vraag ivm stand van zaken aanleg groen nav sloop van enkele panden in de Rijselstraat.



In het voorjaar werd vol trots de sloop van enkele panden in de Rijselstraat aangekondigd. Als 
tussentijdse invulling zei men een park /groenzone aan te leggen tegen deze zomer als ik mij niet 
vergis. U kunt net zoals iedere Menenaar vaststellen dat er inderdaad groen staat maar dat dit 
waarschijnlijk niet het groen is die voorzien was.

Ik vind dit op zich niet verwonderlijk omdat men dergelijke werken beter in najaar of voorjaar doet 
. En beter een goed werk dan half werk. Verder denk ik dat de verharding kant fieso fashion en 
kerkstraat nog dient aangepakt te worden. Ook is er een duidelijk hoogteverschil merkbaar.

Hoe pakt men dit verder aan ?

Graag had ik info gehad over de stand van zaken van de aanleg en indien de afspraken tussen 
eigenaar en stad worden nageleefd?

Schepen Roose stelt dat in het bevel van de burgemeester een concept en een timing 
afgesproken werd in overeenstemming met de eigenaar en de betrokkene werd hierop gewezen 
met een ingebrekestelling met een schrijven van 25 augustus 2019. We zijn in speaking terms met 
betrokkene en we proberen steeds oplossingen te vinden en er zijn mogelijkheden om de 
omgeving nog meer te verfraaien dan oorspronkelijk  voorzien. We werken continu door om na 
jaren verloedering om daar een mooi nieuw stukje Menen te bekomen. Mochten engagementen 
niet gehonoreerd kunnen worden, dan zijn we ook bezig met een plan B. We werken op beide 
paden en we zullen nog een mooier stukje Menen kunnen realiseren dan voorzien in volle 
medewerking met de eigenaar. Raadslid Scherpereel stemt dit ten gunste en ze vraagt zich af of 
alles nog doorgaat met de huidige eigenaar want ze heeft al andere geruchten gehoord dat het 
verkocht zou worden. Gelden dezelfde maatregelen nog als er een nieuwe eigenaar zou zijn. 
Schepen Roose verwijst naar de genomen engagementen die gelden ten aanzien van de eigenaar. 
Als er toekomstige ontwikkelingen zijn, zullen we daarop inspelen. De bestaande engagementen 
blijven gelden ten opzichte van de bestaande eigenaar.      

De Voorzitter verwijst naar de vraagstellingen van raadslid Mingels als de heilige viervuldigdheid. 

Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels

2. Vraag ivm World Clean Up Day.

Op zaterdag 21 september ll werd wereldwijd door honderdduizenden vrijwilligers zwerfvuil 
opgeruimd in het kader van World Clean Up Day. Dat initiatief werd in 2008 op de internationale 
kaart gezet door de kleine Baltische staat Estland.

De World Clean Up Day werd dit jaar voor de 2de keer in ons land georganiseerd en - volgens de 
berichtgeving van de VRT - waren er bij ons zo’n 5.000 vrijwilligers op de baan en werd er in totaal 
zo’n 60 ton zwerfvuil opgeruimd.

Groen Menen schreef zich net als vorig jaar in voor die internationale actie en kon daarbij rekenen 
op ondersteuning van de dienst ‘omgeving’ die grijpers, handschoenen, fluovestjes en 
vuilniszakken ter beschikking stelde.

We verzamelden in de Groenestraat - in amper 2 uur tijd - 2 volle zakken restafval, 2 volle blauwe 
zakken, een aanzienlijke hoeveelheid glas en lachgasampullen en diverse grotere objecten, die 
omwille van hun formaat in geen enkele zak konden worden opgeborgen. De opruimploeg van de 
stad heeft - op onze vraag - het verzamelde afval maandagmorgen weggehaald van onder de brug 
van de N32. Groen Menen houdt er aan de betrokken diensten te bedanken voor de feitelijke 
ondersteuning samenwerking.

Tijdens World Clean Up Day zijn er bij ons weten geen andere ploegen vrijwilligers in Menen 
uitgerukt om het zwerfafval te lijf te gaan. Het stadsbestuur hield er aan om op die dag de 
Menense Mooimakers en de scholen te bedanken, die zich tijdens het jaar inzetten om hun directe 
omgeving proper te maken. Een terecht gebaar want burgers, die geregeld vrijwillig uitrukken om 
hun buurt proper te maken en de rommel die door andere, nonchalante en ronduit kwaadwillige 
burgers in de grachten of de bermen wordt gekieperd, te gaan opruimen, verdienen alle lof. Al 
hebben we toch bedenkingen bij de timing.

1. Vandaar deze vraag. Zo’n internationale dag is bij uitstek het moment om méér te doen. 
Heel veel mensen volgen de actualiteit en een internationale actie zoals de World Clean 



Up Day is bij uitstek het moment om ook op lokaal niveau beweging te maken en het 
zwerfafvalprobleem, in al zijn aspecten, in de kijker te zetten. Het is ook bij uitstek hét 
moment om burgers te mobiliseren om effectief samen de straat op te trekken en de 
handen uit de mouwen te steken voor een propere omgeving en een propere stad. Dat is in 
elk geval de bedoeling van World Clean Up Day. En dat is ook de bedoeling van deze 
coalitie, hebben we begrepen.

We willen er daarom op aandringen dat het stadsbestuur zich actief inschrijft in de World Clean 
Up Day 2020 en volgende edities.  We zien dat andere steden en gemeenten dat ook doen. De 
diensten doen doorheen het jaar al enorme inspanningen om - vooral - de centra proper te 
houden, maar dat belet niet dat het in het zogenaamde buitengebied, ondanks tal van 
inspanningen van Mooimakers en individuele initiatieven van individuele burgers,  één grote extra 
opruimbeurt best kan gebruiken. Onze vraag is daarom of deze coalitie bereid is om in de 
toekomst de lokale trekker te zijn van  World Clean Up Day en zich ook aldus zal profileren?

1. In het kader van World Clean Up Day hebben we op diverse plaatsen in de stad ook 
sigarettenpeuken verzameld. Verschillende burgers lieten ons de voorbije weken via mail 
trouwens weten dat ze zich storen aan de grote hoeveelheden sigarettenpeuken die hier 
op het openbaar domein worden achtergelaten. Wij delen hun gevoel en het zou ons 
verwonderen indien het stadsbestuur geen dergelijke meldingen zou ontvangen en ook 
niet ons gevoel van ergernis deelt. 

Sigarettenpeuken vormen een onderschat probleem binnen het zwerfvuilverhaal. Hoewel we ze in 
grote getale kunnen vinden aan de ingang van tal van publieke en semi-publieke plaatsen, blijft 
het probleem sigarettenpeuken vreemd genoeg dikwijls onder de radar. 

Andere gemeentebesturen hebben recent nog duidelijk aangegeven dat ze de strijd tegen 
sigarettenpeuken willen aangaan. Ze doen het door boetes uit te delen, peukentegels te plaatsen 
of door peukenkokertjes te verdelen.

Onze vraag is dan ook of het stadsbestuur een plan heeft om het probleem van de 
sigarettenpeuken aan te pakken of is deze coalitie bereid is om er in  de nabije toekomst werk van 
te maken?

Schepen Roose bedankt het raadslid voor het genomen initiatief. Onze diensten zullen alle acties 
van onder andere de Mooimakers ondersteunen. Op deze symbolische dag hebben we de 
vrijwilligers van de Mooimakers uitgenodigd en hebben we het thema in de picture gezet. Dit was 
een sensibiliserende actie en deze boodschap is op de sociale media terecht gekomen waarbij 
velen hebben kunnen vaststellen dat hun vrienden op deze foto stonden. Wellicht zal dit een 
aantal van hen ertoe aanzetten om minder te vervuilen of misschien om zelf Mooimaker te 
worden. Er worden vele initiatieven genomen en er moet nagegaan worden om deze te 
incorporeren om nog meer te sensibiliseren en om nog meer te doen dragen. Vanuit de stad 
denken we eraan om samen met de Groene Ridders acties zoals de Wijk-me-Up lenteschoonmaak 
te organiseren en als het concept aanslaat dan kan dit worden uitgebreid om in het najaar van 
2020 deel te nemen aan de Clean-Up day. Sigarettenpeuken zitten in de categorie van het 
zwerfvuil en deze blijven nog 15 jaar in de natuur hangen. Bij de nieuwe vuilnisbakken die in 
aankoop zijn, zijn aparte bakjes voorzien voor de peuken. We bieden een alternatief aan de 
peuken niet op de grond te smijten. Hij apprecieert de inspanningen van andere steden om 
hieraan iets te doen op de korte termijn en nog meer sensibiliserend op te treden. Hij zal nakijken 
hoe op langere termijn deze acties kunnen worden uitgevoerd. Hij wenst te sensibiliseren en 
sigarettenpeuken horen niet thuis in het stadscentrum. Het doelpubliek van de peukenkokertjes is 
eerder beperkt en een sigarettenkokertjes kan op zich ook al vervuilend zijn en hij zal nazien hoe 
dit met lokale acties kan worden gesleten. Raadslid Mingels heeft het ook over de 
peukenkokertjes en ofwel gaat de stad repressief beboeten zoals in Kortrijk ofwel voorziet de stad 
peukentegeltjes en dit sluit aan bij de vuilbakjes. Dit is een andere vorm van sensibiliseren. In 
Dranouter verdeelde de gemeente Heuvelland dergelijke peukenkokertjes en dit is een 
interessante manier om rokers aan te spreken en deze kunnen ook ruimer worden doorgegeven 
aan rokers. Hij begrijpt dat er ideeën zijn, maar bestaat er ook een plan hiervoor? Bestaat er een 
plan rond zwerfvuil? Er is wel een plan dat de stad zich engageert om de burgers hierbij te 
betrekken, zoals bij de Clean Up Day. Dit bewijst dat we er niet komen met de Mooimakers. Maar 



hij merkt dat er op het terrein geen echte verbetering is. Hij stelt vast dat er nog een tekort is naar 
het sensibiliseren en om samen dergelijke acties op het getouw te zetten in plaats om te 
ondersteunen. Zijn vraag zou zijn dat de stad dergelijke initiatieven gaat trekken. Hij verwijst 
hiervoor naar de vroegere schepen Syssauw die hier zeer direct optrad en soms zich ook wel 
steen en been kon klagen. De snelheid moet in deze verhoogd worden en de stad moet hierin 
trekker zijn in al zijn facetten die zwerfafval met zich meebrengt. Schepen Roose vermeldt dat de 
stad initiatieven neemt en hij beseft ook wel dat het gaspedaal zal moeten ingeduwd. Netheid is 
een prioriteit ook voor de eigen openbare diensten. Diverse stappen kunnen bij elkaar gezet 
worden inzake sensibilisering en om elkaar te versterken. Ook moet er voldoende aandacht zijn 
voor het buitengebied en niet enkel voor het centrum en iedere straat moet de nodige aandacht 
verkrijgen inzake netheid.             

3. Vraag ivm de zorg voor nieuwe aanplantingen.

Terwijl de herfst het intussen volop heeft overgenomen van de zomer, zullen we de voorbije 
maanden vooral onthouden als de derde uitermate droge zomer op rij… een zomer die bovendien 
gekenmerkt werd door drie opeenvolgende hittegolven en een nieuw nationaal hitterecord van 
40,7°C. En die drie opeenvolgende hete zomers staan - helaas - niet op zich.

Het moet duidelijk zijn dat die aanhoudende droge, hete zomers een verschrikking zijn voor alles 
wat leeft en ook rampzalig zijn voor de economie. Ik zal me een doodse 25 juli op de Gentse 
Feesten blijven herinneren en het feit dat de treinen overal te lande stilvielen als gevolg van de 
hitte.  Hoeveel extra doden we te danken hebben aan een zomer vol hitterecords is voer voor 
statistici.  Wat vandaag al overduidelijk is, is dat de stedelijke bevolking het tijdens dergelijke 
weersomstandigheden bijzonder hard te verduren krijgt.

In het meest recente rapport van de Vlaamse milieumaatschappij over hitteslachtoffers staat bv 
dat de hete zomer van 2010 – dat was een zomer met 2 geregistreerde hittegolven en een 
maximum temperatuur van 33,9°C (Ukkel) - heeft geleid tot een oversterfte van 2.313 eenheden. 
Datzelfde rapport geeft ter vergelijking aan dat de orkaan Katrina in de VS in 2005 1.500 dodelijke 
slachtoffers maakte.

Wat betreft maatregelen is het rapport van de Vlaamse milieumaatschappij vrij formeel. Ik citeer: 
“specifiek in steden kunnen ook groene ruimten met voldoende vegetatie en wateroppervlakten de 
impact van hitteperiodes reduceren”.

De aanwezigheid van bomen, struiken en grassen maken dus een aanzienlijk verschil. Ze nemen 
hitte op in plaats van ze te weerkaatsen. Bomen hebben bovendien als bijkomend voordeel dat ze 
CO2 opnemen en schaduw afwerpen en dus ook in een overwegend verharde omgeving voor extra 
verkoeling kunnen zorgen. Het komt er dus op aan om extra bomen te planten… en wie rondkijkt 
in Menen kan niet ontkennen dat dat met een zekere regelmaat gebeurt.  Gelukkig… want het is 
ook ontegensprekelijk vast te stellen dat er met een nog grotere regelmaat bomen worden 
gerooid. En wie let op de jonge aanplantingen, die er de laatste jaren zijn bijgekomen, kan jammer 
genoeg niet anders dan vaststellen dat heel veel van die jonge boompjes onvoldoende opgevolgd 
werden en intussen afgestorven zijn.

Onze vraag is bijgevolg in welke mate op vandaag de opvolging gebeurt van nieuwe 
aanplantingen en wat het stadsbestuur in de toekomst zal ondernemen om de grote sterfte van 
jonge aanplantingen in de toekomst te vermijden?

Schepen  Roose deelt de zorg voor nieuwe aanplantingen en hij wenst te reageren op de melding 
dat er nog op grotere regelmaat bomen worden gerooid, er moet gesteld worden dat er strenger 
wordt opgetreden. Voor iedere goedgekeurde rooiing van een hoogstam wordt in de meeste 
gevallen een compensatie door de aanplant van een nieuwe hoogstam opgelegd, tenzij de 
oppervlakte van een private tuin dit niet toelaat. Veel stadstuintjes zijn niet breed, daardoor komt 
het voor dat daar geen compensatie kan gevraagd worden. Hoogstammen dienen aangeplant te 
worden op een reglementaire afstand > min 2 meter van eigendomsgrens. In dergelijke gevallen is 
de reden waarom men een kapvergunning aanvraagt meestal een onoordeelkundige aanplant van 
een klein boompje waarvan men de uiteindelijk grootte niet kent of de spontane groei van een 
zaailing tot boom waarbij na verloop van tijd buren hinder ondervinden en zich beroepen op hun 
recht om de rooiing van de boom eisen. Het afsterven van jonge beplanting komt gezien de lange 



droogte periodes en de dalende grondwaterspiegel inderdaad meer voor. De laatste 
zomerperiode spande helaas de kroon. De groendienst beseft dat nazorg belangrijk is maar niet 
overal zijn jonge beplantingen al overgedragen aan het Stadsbestuur en dient de aannemer hier 
nog voor in te staan of voor vervanging te zorgen. Het aanbrengen van een mulchlaag met 
houtsnippers is een de van meest gebruikte methodes om uitdroging te beperken door 
rechtstreekse zonnestralen van nog niet bedekte de grond. Jonge beplantingen besproeien heeft 
alleen effect wanneer er in zeer ruime mate water kan gegeven worden gezien de wortelzone van 
heesters en bomen dieper gelegen is. Het vermijden dat de grondwaterspiegel verder daalt en het 
terugbrengen van een hoger peil is de oplossing. We hebben akkoorden omtrent het gebruik van 
nog meer regenwater. Het aanwenden van regenwater heeft ook zijn beperking. Het gebruik van 
regenwater bij lange droogteperioden dient ook soms gerantsoeneerd te worden. Niet alleen 
recente aanplantingen worden in uitzonderlijke droogtes op de proef gesteld. Een lage 
grondwaterspiegel is ook nefast voor oudere bomen met een oppervlakkig wortelgestel. We zijn 
ons hiervan bewust en we proberen het op te lossen en we proberen adviezen te geven aan 
mensen om het op te lossen. Raadslid Mingels is blij dat er een strenger beleid wordt gevoerd 
omtrent het rooien van bomen op privé-terrein. Het is waar dat soms bomen te groot geworden 
zijn en ook wel hinder opleveren voor de buren. Ook als overheid hebben we een voorbeeldrol te 
vervullen als hij ziet hoe bij de omgevingswerken van Park ter Walle grote bomen gerooid 
werden. In het verleden hebben we ook bomen weggemaakt op pleinen. Hij wijst er op dat grote 
bomen ook een grote rol spelen bij het geven van schaduwen en bij de omzetting van CO2. Het 
niet enkel over privé-domeinen en er is dus veel impact op het openbaar domein. De stad is vrij 
hoe dit wordt aangepakt en hij is blij dat de stad zich daar van bewust is. Dit beleid heeft ook te 
maken met beleid rond de bestaande grote bomen. Hij is blij dat het probleem niet ontkend 
wordt en we kunnen niet anders dan het probleem erkennen. Er moet wel rekening gehouden 
worden hoe dit zal worden aangepakt. Hij pleit voor meer groen aangelegd worden en hij is 
benieuwd welk effect dit zal hebben op het bestaande groen. Hij pleit ook voor groen en hij weet 
ook wel dat het bestaande groen meer onder druk komt te staan. Er zal daar best rekening mee 
gehouden. Het is goed dat het bewustzijn er is en hij wenst te zien wat in de toekomst mee zal 
gebeuren. Hopelijk dat er ook een antwoord en het is goed dat Menen lid is van de Vlaamse 
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De Voorzitter is blij en schepen Roose wenst dit wordt 
genotuleerd. De Voorzitter is in deze ook blij en dit wordt door de algemeen directeur woordelijk 
opgenomen en raadslid Mingels stelt dat blij hier niet  spreekwoordelijk is.                 

  

4. Vraag ivm het effect van de Leiewerken op erfgoed en bestaande vegetatie.

We merken dat er nogal wat mensen zich terecht zorgen maken over wat er met het kapelletje 
van de Barakken zal gebeuren dat zich vlakbij de huidige brug over de Leie bevindt.  We delen hun 
bezorgdheid voor ons erfgoed en willen dat graag langs die weg bevragen.

We krijgen ook vragen binnen van burgers die aangeven dat ze er vrede mee hebben dat ze 
onteigend worden maar het niettemin bijzonder spijtig vinden dat verschillende grote bomen die 
zich vandaag in diverse tuinen in de Rijselstraat bevinden als gevolg van de werken dreigen te 
verdwijnen.

Het belang van bomen is al aangehaald in een vorige vraag. Ik hoef u niet te vertellen dat het 
tientallen jaren duurt eer een jonge aanplant effectief een interessante boom is geworden. In 
Menen heeft men de neiging om vrij makkelijk over te gaan tot rooien vanuit het gegeven dat elke 
gerooide boom toch dient vervangen te worden door een nieuwe aanplant. Men vergeet daarbij 
steeds opnieuw dat het jaren duurt eer het verlies aan ecologische waarde door het rooien van 
een mooie, grote boom effectief gecompenseerd wordt door een nieuwe aanplant. Op die manier 
blijft de kwaliteit van ons groenbestand stelselmatig achteruitgaan. En dat in tijden dat we net 
meer inspanningen dienen te leveren en moeten mikken op een verbetering van de kwaliteit.

Onze vraag is daarom in welke mate de coalitie zicht heeft op de bomen, die zich in de 
respectievelijke tuinen van de Rijselstraat bevinden; of ze bereid is die te inventariseren en of 
coalitie bereid is de nodige inspanningen te leveren om verschillende grote, mooie bomen te 
respecteren en te integreren in het nieuwe project?



Aansluitend wensen we te weten of de kapel van de Barakken een nieuwe toekomst mag 
verwachten?

Schepen Roose antwoordt dat bij het bouwen van de nieuwe centrumbrug ,en ook bij het 
bouwen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, zullen hier en daar bomen moeten gerooid 
worden. Gezien deze grote infrastructuur werken in onze stad, zal dit gebied een enorm 
metamorfose ondergaan. Anderzijds zal er heel wat bijkomende publieke ruimte gecreëerd 
worden en heeft de stad ervoor gekozen om aan de zuidzijde een brede boulevard te creëren van 
25m breedte waar ongeveer de helft van de zone in groen zal worden aangelegd en waarbij ook 
gekozen wordt om bomen aan te planten. Ook wordt aan de noordzijde en de zuidzijde een plein 
aangelegd waarop ook bomen zullen worden ingeplant. Er is nood om het aantal bomen te laten 
toenemen, voor meerdere doelen zoals de klimaatadaptie. Bij de omgevingsvergunning voor de 
sloop van de panden zal in de bestaande toestand ook zicht zijn op de te rooien bomen. We zitten 
nog in een te vroeg stadium om hierover meer te weten. Schepen Vanryckegem verwijst naar de 
vraag omtrent de kapel op het schepencollege van 4 september 2019 behandeld werd. De stad 
gaat akkoord met de principiële beslissing van DVW om de 2 wapenschilden te integreren in het 
ontwerp van de publieke  ruimte van de Leiewerken in het centrum. Er is niet onmiddellijk een 
locatie voorzien om een kapel te integreren. Mocht de kerkfabriek in de toekomst een voorstel 
hebben in de religieuze sfeer, dan is de stad steeds bereid om in dialoog te treden. Deze beslissing 
wordt overgemaakt aan DVW en aan de voorzitter van de kerkfabriek  Dhr. F. Robbe. Ondertussen 
wordt vanuit de kerkfabriek een overleg gevraagd voor de toekomstplannen van de kapel. Op 22 
oktober 2019 wordt een overleg ingepland. Aansluitend aan de beslissing van het schepencollege 
Menen van 4 september 2019 wenst de kerkfabriek verder in dialoog te gaan voor het behoud 
van de historische waarde van de kapel. Raadslid Mingels begrijpt ook wel dat dit kapelletje 
aldusdanig de Leiewerken niet zal overleven. Schepen Vanryckegem wil met respect eerst 
luisteren naar het standpunt van de kerkfabriek. We gaan met een kapel anders omgaan. Raadslid 
Mingels verwijst naar de reacties van mensen die niet direct religieus zijn of die niet met de kerk 
verbonden zijn, dat die graag zouden hebben dat er nog iets over zou blijven van de symbolische 
waarde van dit kapelletje. Uit het antwoord van schepen Roose heeft hij kunnen begrijpen dat op 
vandaag er nog geen inventarisatie is wat er daar allemaal staat. Bij het vrijmaken van de panden 
zullen er tuinen en bomen tevoorschijn komen en deze bomen krijgen we er zomaar gratis bij en 
winnen we 100 jaar bij. De stad Menen kan hier initiatieven nemen. Schepen Roose stelt dat de 
Vlaamse Waterweg dit in het sloopdossier zal opnemen. Dit vergt een heel intensieve 
samenwerking met de Vlaamse Waterweg en ook de panden van de stad zullen in het 
sloopdossier mee opgenomen worden.   

  

 5. Vraag ivm Menen en de mobipunten.

In de beleidsnota van deze meerderheid lezen we op vlak van mobiliteit het volgende:

“Op ons volledig grondgebied werken we een veilig, comfortabel, en goed gestructureerd netwerk 
uit voor elk type weggebruiker. Daarvoor maken we ondermeer gebruik van het concept van 
mobipunten, een fysieke plaats waar verschillende functies elkaar ontmoeten. Elk mobipunt bevat 
een divers mobiliteitsaanbod waarvan deelmobiliteit (deelauto’s, -fietsen en/of steps), nabijheid 
openbaar vervoer (of collectief vervoer/carpooling) en fietsparkeren essentieel zijn.” 

We hebben weet van de plannen om aan de Waalvest werk te maken van een mobipunt en onze 
fractie staat daar achter. We vinden het goed dat een mobipunt niet automatisch gekoppeld 
wordt aan bv het station van de NMBS. Die plaats is in de feiten – ook al is er daar nog heel veel 
ruimte voor verdieping of verbetering –in de praktijk al een feitelijk mobipunt. Een mobipunt aan 
de Waalvest betekent eigenlijk dat Menen wordt voorzien van twee mobipunten en daar kunnen 
we alleen maar blij om zijn.

Anders is het gesteld met betrekking tot de deelgemeenten Lauwe en Rekkem. Lauwe is in het 
verleden zijn rechtstreekse toegang tot het spoornetwerk verloren en wat in Lauwe en Rekkem 
overblijft van openbaarvervoersaanbod is niet meteen van die aard dat het veel mensen zal 
overtuigen om de eigen wagen meer aan de kant te laten staan.



We hebben begrepen dat de inspanningen die dit stadsbestuur wil leveren op vlak van mobipunten 
zich - in tegenstelling tot wat de beleidsnota aangeeft – feitelijk niet uitstrekt over alle 
deelgemeenten. Nochtans is daar ook winst te halen. Dat kan door bijvoorbeeld deelauto’s ter 
beschikking te stellen. Elke deelauto – dat is intussen genoeg bekend – haalt 12 particuliere 
wagens van de straat.

Zoals het er nu naar uit ziet zal Menen wellicht de laatste West-Vlaamse stad zijn die hier een 
aanbod in voorziet. Laat ons dan de eerste zijn die dit aanbod ook in de deelgemeenten realiseert. 
Vandaar… Is deze coalitie bereid om de nodige inspanningen om de realisatie van een 
autodeelproject in de drie deelgemeenten te overwegen en op die manier rechtstreeks bij te 
dragen tot een betere mobiliteit over het ganse grondgebied?

Schepen Roose antwoordt dat het bestuur inderdaad een project in samenwerking met de 
intercommunale Leiedal opgestart is om ter hoogte van de Waalvest een mobipunt op te starten, 
dit als eerste testproject over het ganse het grondgebied van de stad Menen. We nemen hier de 
lead. Alle actoren zijn bevraagd en met alle ingewonnen gegevens worden nu de mogelijkheden 
tot implementatie verder uitgewerkt. We gaan ook niet investeren in project zonder gebruik of 
draagvlak. Onlangs op een studiedag heeft hij vernomen dat Maasmechelen een project heeft 
moeten stopzetten wegens onvoldoende gebruik. Het is belangrijk om een voldoende draagvlak 
te zoeken. Deze uitwerking is volop bezig. Het voorzien van autodelen kan mee opgenomen 
worden in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan, weliswaar zal de draagkracht zeker 
dienen onderzocht te worden. Het is ook belangrijk mee te delen dat Menen nu reeds een 
dergelijk project heeft met de deelliftbus die een 10-tal gebruikers kent. De stad is zeker niet de 
laatste, maar we willen de lead hebben. Vandaag nog zijn we met alle partners aan tafel gaan 
zitten om deze aspecten mee te nemen in het mobliteitsplan. Er kan dus vastgesteld worden dat 
het aspect om in te zetten op autodelen en duurzame mobiliteit in het algemeen een zaak is waar 
het beleid zeker wenst op in te zetten. Raadslid Mingels wist bij deze dat de schepen zich wel aan 
veel vragen kon verwachten. Hij kan enkel maar positief zijn over de antwoorden die hij 
ontvangen heeft. We zijn nog maar 1 jaar bezig en hij wenst constructief een rol te spelen. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat Menen reeds eerder hier stappen heeft kunnen in zetten en hij heeft het 
dan niet over de liftbus. Er moet zeker gekeken worden naar de deelgemeente Lauwe waar een 
grote groep gezinnen op het punt staat om een tweede auto te kopen en dit project zou kunnen 
verhinderen dat ze tweede auto dienen te kopen en dit zou een grote kost besparen. We gaan 
niet het verhaal van Maasmechelen overdoen. Dit is zeer positief en dit is een compliment. 
Eigenlijk zijn er twee mobipunten in Menen aan het station en aan de Steiger wordt nog een 
andere mobipunt uitgewerkt. Hij hoopt nog op zeer slimme interventies. Dit zou een meerwaarde 
uitmaken voor de deelgemeente Lauwe en dit zou voor Menen gebiedsdekkend zijn. Schepen 
Roose vindt dat dit moet meegenomen worden in de regionale spreiding van het project ook voor 
de deelgemeenten.                

Mondelinge vraag van raadslid Ruben Soens

6. Vraag ivm implementatie SDG’s i.k.v. het meerjarenplan 2020-2025

Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van vorige week roepen 
de Verenigde Naties de lidstaten op om de SDG’s (Sustainable Development Goals) zo snel als 
mogelijk te implementeren. Wat zijn de SDG’s? De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling 
omvat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) die 
onze wereld moeten transformeren tegen 2030. Deze agenda is ondertekend door alle 193 
lidstaten van de Verenigde Naties, dus ook door België. De VN streeft naar een duurzame wereld 
waarin economisch groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze 
planeet en haar bewoners. Elke actor wereldwijd, hier en in het globale Zuiden, moet zijn 
verantwoordelijkheid opnemen om de SDG’s te realiseren: overheden, bedrijven, verenigingen, 
scholen en burgers. Hieronder vindt u deze 17 SDG's.

Voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's (Sustainable 
Development Goals) in Vlaanderen ligt een strijdplan klaar. De Sustainable Development Goals 
(SDG's) zijn de uitdaging voor de toekomst. Als opvolger van de Millenniumdoelstellingen zijn ze 
hét kader waarbinnen lokale besturen en andere overheden in de toekomst zullen werken.

https://do.vlaanderen.be/SDGs


SDG's

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development 
Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 
voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld 
worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de 
planeet terug op de koers richting ...www.sdgs.be

SDGs in je gemeente.

DE SDGS IN JOUW GEMEENTE 50 SENSIBILISERENDE PRAKTIJKVOORBEELDEN communicatie en 
evenementen kenbaar te maken aan een breder publiek. Van SDG-stressballetjes via de SDG-
pralines tot een SDG-tijdcapsule: in deze portfolio van sensibiliserende voorbeelden vind je 
www.sdgs.be.

Her in der worden er in Vlaamse steden en gemeentes verschillende initiatieven ondernomen om 
die SDG's te promoten en trachten deze ook te implementeren in hun beleidsplan (2020-2025).

Deze steden en gemeenten hebben hiertoe al hun steentje bijgedragen: Roeselare, Oostende, 
Harelbeke, Oostkamp, Diksmuide, Gent, Evergem, Herzele, Nazareth, Herent, Halle, Tienen, 
Berlaar, Edegem, Balen, Hoogstraten, Genk, Leopoldsburg, Hamont-Achel en Sint-Truiden. Kortrijk, 
Brugge, Tielt, Izegem, De Pinte, Maldegem, Merelbeke, Nevele, Aalst, Bornem, Zoersel, Westerlo, 
Herentals, Brecht, Mol, Brasschaat, Geel, Heist-op-den-Berg, Turnhout, Mechelen, Lille, Boom, 
Diest, Beersel, Leuven, Brussel, Dilsen-Stokkem, Lommel, Hasselt en Herk-de-Stad.

Mijn vraag naar het bestuur is de volgende:

Zijn jullie bereid om met het stadsbestuur initiatieven te ondernemen om net als bovenvermelde 
steden en gemeentes deze SDG's te implementeren? Zoja, dewelke hebben jullie voorkeur en 
waarom? Kunnen deze nog mee opgenomen worden binnen het komende meerjarenplan?

Schepen  Declercq antwoordt dat het opnemen van de SDG’s in het meerjarenplan wordt ook 
geadviseerd vanuit de VVSG. Binnen de VVSG is er een testgroep van een twintigtal gemeenten 
die in meerdere of mindere mate deze doelstellingen als kapstok gebruiken voor hun op te maken 
meerjarenplan. Misschien dat hij bij de voorganger eens kan navragen waarom er toen niet 
gekozen werd om hieraan deel te nemen. Menen heeft niet stilgezeten en Menen koos ervoor om 
op eigen initiatief de SDG’s op één of andere manier te integreren in de omgevingsanalyse. In 
kader van de beheersbaarheid van de omgevingsanalyse werd er voor gekozen om de 
verschillende doelstellingen te groeperen in vijf clusters : MENSEN, WELVAART, DUURZAME 
STEDEN & GEMEENSCHAPPEN, PLANEET en VREDE & PARTNERSCHAPPEN. Dit zijn tevens de 
clusters die door de VVSG naar voor werden geschoven in één van hun scenario’s. Elk van de 17 
doelstellingen werd toegewezen aan één cluster. Op 15 mei 2019 heeft het schepencollege de 
engagementsverklaring ondertekend net als 74 andere gemeenten als teken van engagement 
voor die SDG's. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de diensten eveneens bevraagd om 
hun input aan één van de clusters op te hangen. Al wat we doen als acties, kan gekoppeld worden 
aan de SDG's. Op deze manier slaagden we erin om “geen acties als dienst” te genereren, maar 
integendeel transversale acties die bijdragen aan de clusters. Bij de synergie-oefening om alle 
input te clusteren werd zo veel als mogelijk de kapstok van de beleidsnota.Dit kan er ook voor 
zorgen dat er minder armoede is en dat we de planeet weer op koers krijgen. Raadslid Soens 
vraagt of er reeds concrete cijfers zijn en tot welke SDG's wil men zich richten? Schepen Declercq 
stelt dat we niet alle SDG's gaan clusteren, maar wordt er meer integraal gewerkt.  

Mondelinge vraag van raadslid Berenice Bogaert

7. Vraag ivm herlocalisatie TD.

Opzeg huurovereenkomst voor tijdelijke huisvesting Technische 
Diensten op RITO – site.

In het verslag van het Schepencollege van 04.09.2019 vinden we onder

Patrimonium – punt 1 : Kennisname opzeg huurovereenkomst voor tijdelijke huisvesting 
Technische Diensten op de RITO – site. Het betreft de opzeg
van de huurovereenkomst tussen scholengroep 26 en het stadsbestuur.



Als CD&V stellen wij ons toch enkele vragen :

In het verslag van het College lezen we dat “plannen tot hernieuwde huisvesting van de Technische 
Diensten nog niet uitgewerkt zijn.
In de vorige legislatuur zijn er echter prachtige plannen opgemaakt met de formule “win-vorm”. 
Hierbij werden diverse actoren betrokken zoals de stad, de provincie en Leiedal. Vanuit de 
toenmalige oppositie was ook Philippe Mingels lid van deze werkgroep. De plannen die werden 
opgemaakt gingen over de herlocalisatie van de Technische Diensten op gronden die eigendom 
zijn van de stad Menen nl. restgronden gelegen aan de begraafplaats in de Dadizelestraat.

Het herlocaliseren van de Technische Diensten kaderde in de visie om dergelijke diensten buiten 
het centrum te huisvesten. Voor diensten die heel veel verkeer
genereren is het best dat deze zich buiten het stadscentrum bevinden. Zeker als men
het centrum autoluw wil maken en als men opteert om alle straten in het centrum
om te vormen tot fietsstraten. Het masterplan voor de RITO – site wil meer inzetten op uitbreiding 
van bepaalde woonvormen. Het stadsbestuur heeft zelfs – om dit gebied beter te ontsluiten – 
reeds enkele woningen aangekocht in de Wervikstraat.

VRAAG : 
- wat zijn jullie plannen i.v.m. de herlocalisatie van de Technische Diensten ?
- Worden de reeds eerder opgemaakte plannen verder bekeken of belanden
  deze in het archief ?
- Is er intentie om met de andere partners die bij het opmaken van 
  het masterplan betrokken waren nl. stad Menen, Scholengroep 26 en de Lagoa
  verder samen te werken aan een nieuwe invulling voor deze site ?
- Welke budgetten zijn er in het meerjarenplan hiervoor voorzien voor de 
  herlocalisatie van de Technische Diensten ?
- Welke budgetten zijn er voorzien voor de ontwikkeling van de Rito site ?

Schepen Roose antwoordt dat de plannen ter ontwikkeling van de Rito-site worden momenteel 
verder uitgewerkt. Hiertoe is in samenwerking tussen de stad Menen en de Scholengroep 26 een 
afsprakennota en samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om een ontwerpend onderzoek uit te 
voeren. De eigenaar van de Lagoa-site is destijds niet ingegaan om het aanbod om hierin mee 
samen te werken, maar zij zullen ontwikkelingsdoelstellingen brengen naar de toekomst. Dit 
voorontwerpend onderzoek voor de Rito-site is in fase van eindafwerking. De scholengroep én de 
Stad zijn beide vragende partij om verder samen een haalbaarheidsstudie uit te werken voor de 
site, en om alle mogelijke synergieën te definiëren, zodat het project ook door GO! optimaal kan 
mede ondersteund worden. Er dienen dus nog heel wat afwegingen en financiële berekeningen te 
gebeuren. Gezien het meerjarenplan nog niet afgeklopt is, kan er hierover nog niet concreets 
gesteld worden. De recente opzeg door de scholengroep had tot opzet een gesprek aan te gaan 
met de stad omtrent de uitermate hoge kosten van energieverbruik van de werkplaatsen, en om 
na te zien of meer duurzame oplossingen mogelijk zijn op korte en middellang termijn, in 
afwachting van een grondige renovatie van de werkplaatsen kaderend binnen het totaalproject 
Rito. Er dient benadrukt te worden dat er een absolute wens blijft tot samenwerking tussen de 
Stad en de Scholengroep en dit moet in beide organen aan bod komen. Vandaar dat er nog veel 
voorbereidende werkzaamheden zijn. In 2017 koos het bestuur om via de Winvorm en die 
plannen moet nog nader bekeken worden en het ene heeft invloed op het andere. Wanneer dit 
duidelijker wordt, zullen we naar de gemeenteraad terugkomen met dit dossier.  

Raadslid Mingels wenst te reageren omdat hij vernoemd werd en hij maakte inderdaad deel uit 
van de werkgroep rond Winvorm. Dit was enkel een technische werkgroep en hij heeft niet beslist 
wat waar moest komen. Het ging enkel over hoe de invulling er moest komen. Over de keuze van 
de site was er geen inspraak gehouden. Raadslid Bogaert weet dat er moest gekozen worden 
tussen drie ontwerpen om daar gerealiseerd te worden en ze vraagt of er verder werk wordt 
gemaakt van de herlocatie. De Voorzitter vult aan dit een onderdeel was van de procedure die 
binnen Winvorm gebruikt wordt. Er kan al dan niet gekozen worden voor een 
vervolgtraject. Schepen Roose stelt dat dit klopt en deze bespreking werden in hun geheel 
genomen en moet in het geheel afgeklopt worden.        

Mondelinge vragen van raadslid Lisa Maxy



8.  Vraag ivm tijdelijke vrijstelling leegstandbelasting ihkv Leiewerken.

In de vorige legislatuur, toen nog niet vaststond welke panden er verworven of uiteindelijke 
onteigend zouden worden om de nieuwe leiebrug te voorzien, werd een ruime contour getrokken 
rond de brug waarbij de panden in dit gebied tijdelijk geen leegstandbelasting moesten betalen. 
Ondertussen zijn de te verwerven panden reeds enige poos gekend. De andere, vrijgestelde 
panden palend aan de te verwerven panden, zitten nu dus terug in het systeem en moeten vanaf 
2020 belasting betalen.
Wel is het zo dat er deze leegstaande winkels momenteel geen zicht hebben op de ontwikkelingen 
van de site/onmiddellijke omgeving, in welke mate dit concreet zal ingevuld worden. Dit kan als 
gevolg hebben dat de eigenaars van deze vrijgestelde panden hun eigendom te goedkoop moeten 
verkopen of dat dit pand leeg blijft staan en dus onderhevig is aan de leegstandsbelasting.

Zal het stadsbestuur die eigenaars de komende jaren belasten ? Of wat is het standpunt van het 
collega hieromtrent ?

Schepen Vandenbulcke verwijst naar het feit dat dit bepaald wordt in het belastingreglement en 
hij antwoordt dat de eigenaars op de hoogte zijn sedert de zomer van 2017 dat ze buiten de 
risicozone vallen. Men moest tot op heden geen leegstandsbelasting betalen, maar wanneer ze 
vanaf 01/01/2019 een jaar zullen leegstaan, zullen ze belast worden in 2020. De stad is de 
belastingreglementen aan het herbekijken en dit zal op de gemeenteraad van eind december 
behandeld worden. Raadslid Maxy vraagt of er een verlenging komt van de vrijstellingen. 
Schepen Vandenbulcke meldt dat de eigenaars hiervan reeds geruime tijd reeds op de hoogte 
zijn.   

 

9. Vraag ivm afgebrande woningen.

De afgelopen jaren waren jammergenoeg verschillende Groot-Menense inwoners slachtoffer van 
een woningbrand, soms met beperkte materiële schade, maar ook vaak met volledig afgebrande 
woningen tot gevolg.
Ik denk hierbij aan een woning in de Schelpenstraat (juli 2017), Wevelgemstraat (oktober 2018) & 
wijk Ten Dale (maart 2019). 
Deze woningen blijven te vaak en te lang in ongewijzigde, vervallen staat in de straat staan. Geen 
fraai straatbeeld en ook voor de aanpalende buren niet bepaald een pretje.
Nu is mijn vraag, wat kan het stadsbestuur hierin betekenen om deze afgebrande woningen 
sneller te laten aanpakken/renoveren door de bevoegde eigenaar ?
Zijn er na lange poos stilstand maatregelen te nemen ihkv verwaarlozing of netheid ?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat vanuit stad Menen worden de nodige maatregelen 
genomen inzake veiligheid openbaar domein. Vaak moet er nog van alles geregeld worden met de 
verzekering. Indien men wil slopen of grote werken wil uitvoeren, moet er een vergunning 
aangevraagd worden bij dienst omgeving. Er moeten expertises gebeuren. Na lange poos van 
stilstand kan de dienst huisvesting de procedure acuut gevaar zonder uiterst dringende noodzaak 
opstarten. Aan de hand van een technisch verslag van de technisch medewerkers van dienst 
huisvesting krijgt de eigenaar een brief met daarin de te nemen maatregelen. Indien geen reactie 
of geen herstel van de eigenaar worden de politie en Wonen Vlaanderen ingelicht. Zie procedures 
acuut gevaar: enerzijds de procedure zonder uiterst dringende noodzaak van optreden en 
anderzijds de procedure met uiterst dringende noodzaak van optreden. Over de concrete dossiers 
zal hij niet kunnen ingaan. Hij kan begrijpen dat dit storend is  Raadslid Maxy vraagt vanaf welke 
periode er sprake is van uiterste dringende noodzaak. Ze verwijst naar de Wevelgemstraat waar 
de herassen op het voetpad staan en in hoeverre is er druk op de ketel. Schepen Vandenbulcke 
kan enkel hierop ingaan in de geheime zitting en hij kan enkel melden dat er vooruitgang is in dit 
dossier. 
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