
 

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

zitting van woensdag 13 november 2019 om 09:30 u. 

 

 

AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique 

Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Mieke Syssauw, Schepen van Omgeving & Financiën 

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2019/2517 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

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

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

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

*categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

2. CBS/2019/2476 | Leiedal - Raad van Bestuur dd. 08.11.2019  

Samenvatting 

Leiedal: 

- Agenda Raad van Bestuur dd. 08.11.2019 

- Verslag Raad van Bestuur dd. 25.10.2019 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2019/2506 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

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

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

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



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

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

doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

4. CBS/2019/2449 | Infomarkt en workshop PRUP regionaal bedrijventerrein op site 

Menen-West.  

Samenvatting 

Er wordt een infomarkt op donderdag 21 november 2019 en een workshop op maandag 21 

november 2019 georganiseerd voor het PRUP regionaal bedrijventerrein op de site Menen-West. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

VERGUNNINGEN 

JURIDISCHE DIENST 

5. CBS/2019/2480 | Onvergunde inname openbaar domein door terras (Rijselstraat). 

Maatregelen.  

Samenvatting 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken in een dossier 

met onvergunde inname van openbaar domein in de Rijselstraat. Verdere maatregelen worden 

overwogen ingeval geen vrijwillige wegname gebeurt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

6. CBS/2019/2478 | Uitnodigingen CBS.  

Samenvatting 

Uitnodigingen voor het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2019/2505 | Ingezonden evenementenformulieren van 25 oktober 2019 tot 6 

november 2019  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

8. CBS/2019/2214 | Verslag van de vorige zitting dd. 06 november 2019  

Samenvatting 



Verslag van de vorige zitting dd. 06 november 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

9. CBS/2019/2423 | Perszaken  

Samenvatting 

In dit punt geven burgemeester en schepenen aan waarmee ze de komende dagen/weken naar de 

pers mee willen. 

Zo is iedereen binnen het CBS op de hoogte van de gemaakte persafspraken. 

De dienst Communicatie zorgt dan ism de bevoegde diensten voor de verdere afhandeling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

10. CBS/2019/2475 | Gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd 

 

11. CBS/2019/2479 | Gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

12. CBS/2019/2481 | Gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelshuis.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ 

13. CBS/2019/2491 | Herstelllingswerken warmtepomp GBS Barthel. Gunning bij 

aanvaarde factuur.  

Samenvatting 

Een defect aan de warmtepomp t.b.v. warmtesysteem kleuterafdeling GBS Barthel diende 

dringend te worden hersteld. Dit kon gebeuren bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



14. CBS/2019/2496 | Schilderwerken bij verbouwing VIP-ruimte sportzaal Vauban. 

Verrekening. Goedkeuring.  

Samenvatting 

In zitting 18 september 2019/1920 gunde het CBS de opdracht tot uitvoeren van schilderwerken 

bij de verbouwing van de VIP-ruimte bij aanvaarde factuur na prijsvraag aan aannemer James 

Watteyn  

Besluit: Goedgekeurd 

 

JURIDISCHE DIENST 

15. CBS/2019/1646 | Patrimonium. Verzoek tot verkoop restperceel (deel groenzone) in  

verkaveling (Rietlaan- Lauwe).  

Samenvatting 

De stad ontving vraag tot verkoop van een restperceel (stukje groenzone- 50 m²) vanwege 

aanpalenden. Het stukje grond is gelegen bij Verkaveling Rietlaan te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

16. CBS/2019/2319 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van grond gelegen 

Vaubanstraat te Menen voor politiekazerne (Fase II). Verkoopdossier voor 

doorverwijzing naar gemeenteraad (GR 18/12/2019).  

Samenvatting 

De stad heeft de onderhandelingen afgerond binnen het Politiecollege tot verkoop van de grond 

van fase II van de politiekazerne, zijnde het achtergelegen deel, Vaubanstraat te Menen. De 

bouwwerken zijn inmiddels voltooid en conform eerdere afspraken binnen het politiecollege 

gebeurt de verkoop als afsluiting van dit project.   De ontwerpakte tot verkoop wordt 

doorverwezen voor  goedkeuring naar de gemeenteraad van 18/12/2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2019/2485 | PAtrimonium. Vaubanstraat. Overdracht elektriciteitscabine aan de 

stad Menen.  

Samenvatting 

Fluvius is bereid perceel 1007 N 28 met leegstaande elektriciteitscabine in de Vaubanstraat 197 

over te dragen aan de stad Menen, voor opname in het openbaar domein van de stad Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OMGEVING 

18. CBS/2019/2398 | Afsprakennota 2019-43 mobiliteitsstudie Barakken.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

19. CBS/2019/2495 | Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit - voorstel agenda  

Samenvatting 



Er wordt voorgesteld om op dinsdag 3 december 2019 om 19u de Gemeenteraadscommissie 

Verkeer en Mobiliteit samen te roepen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

GROENDIENST 

20. CBS/2019/2466 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen)  

Samenvatting 

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor 

het onderhoud van bepaalde landschapselementen. 

Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 

premie aanvragen voor het onderhoud ervan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

21. CBS/2019/2482 | Aanschrijven lijst ter stimulatie van gratis energiescan.  

Samenvatting 

VEB en VIPA bieden gratis energiescans aan in de zorgsector. Daaraan worden klimaatsubsidies 

gekoppeld. Alle entiteiten die onder zorg vallen werden reeds gecontacteerd maar sommigen zijn 

nog niet op de kar gesprongen. Vraag is of de gemeente deze entiteiten wil aanschrijven ter 

stimulans. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2019/2486 | Ondersteuning bij groepsaankoop groene energie  

Samenvatting 

Provincie West-Vlaanderen organiseert een negende groepsaankoop groene energie. De 

provincie zal hierin terug een faciliterende en coördinerende rol opnemen. De inschrijvingen 

verlopen zo veel mogelijk digitaal. Om ook kansengroepen en mensen zonder toegang tot het 

internet te bereiken wordt van lokale besturen gevraagd een loket in te richten waar inwoners 

die hulp nodig hebben bij hun inschrijving en overstap terecht kunnen. Daarnaast vraagt men ook 

mee te helpen de burgers te bereiken (Leiedraad, facebook, website, ophangen van posters). 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassingen. 

 

OMGEVING 

GROENDIENST 

23. CBS/2019/2468 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 



24. CBS/2019/2216 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2019/2483 | Percelen grond met garage gelegen aan de J&M Sabbestraat 4+, 

kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie E, percelen nrs. 1008 p 74 en 1008 s 

74 - Dossier nr. 1011  

Samenvatting 

Percelen grond met garage gelegen aan de J&M Sabbestraat 4+, kadastraal gekend onder de 1ste 

afdeling, sectie E, percelen nrs. 1008 p 74 en 1008 s 74 - zie bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

26. CBS/2019/2484 | Een woonhuis met aanhorigheden en grond gelegen in de 

Wezelstraat 14 te Menen, kadastaal gekend onder de 2de afdeling, sectie B, perceel 

nr. 252 h 4 - Dossier nr. 1012  

Samenvatting 

Een woonhuis met aanhorigheden en grond gelegen in de Wezelstraat 14 te Menen, kadastaal 

gekend onder de 2de afdeling, sectie B, perceel nr. 252 h 4 - zie bijgevoegd kadasterplan 

meegestuurd door de Notaris 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

27. CBS/2019/2400 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van 18 december 2019: 

Afsprakennota 2019-48 projectregie Leiewerken Menen in het kader van de 

zelfstandige groepering Leiedal: oktober 2019 - eind 2022.  

 

Besluit: Verdaagd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

28. CBS/2019/2454 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 13 november 2019  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 13 november 2019 voor een 

totaalbedrag van 609.613,02 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2019/2504 | Andere toelagen 2019 - deel 3  

Samenvatting 

Goedkeuren van nominatieve subsidies voorzien in het budget 2019 - deel 3 

Besluit: Goedgekeurd 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

30. CBS/2019/2412 | Rally 6u van Kortrijk op 24 november 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Rally 6u van Kortrijk op 24 november 

2019 te Rekkem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2019/2474 | Receptie in ontvangstzaal stadhuis na huwelijk  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd om de mogelijkheid aan te bieden om een receptie in 

ontvangstzaal stadhuis na huwelijk te houden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2019/2489 | Sint-Ceciliafeest Lauwe op 17 november 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Sint-Ceciliafeest Lauwe op 17 november 

2019 te Lauwe. 

Aanvraag door de verenigde brandweermuzikanten. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

33. CBS/2019/2490 | Wedstrijdweekend Vaste Vuist op 30 november en 1 december 

2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het wedstrijdweekend van Vaste Vuist 

Lauwe op 30 november en 1 december 2019 in de Sporthal Ter Leie te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

34. CBS/2019/2492 | Sponsorloop Futura Ons Dorp op 29 november 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een sponsorloop van Futura Ons Dorp 

op 29 november 2019 in de Onderwijsstraat te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2019/2493 | Kerstmarkt Lauwe's Kersthuisje op 6 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerstmarkt Lauwe's Kersthuisje op 6 

december 2019 in de Waterstraat te Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

36. CBS/2019/2494 | Soep op de stoep op 14 december 2019  

Samenvatting 



Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Soep op de stoep op 14 december 2019 

tijdens de wekelijkse markt in Menen. 

Jaarlijkse organisatie van Beweging.net 

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2019/2497 | Wintert in Rekkem op 14 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wintert in Rekkem op 14 december 

2019 op het kerkplein van Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

38. CBS/2019/2499 | Tierenteynrit op 3 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van de Tierenteynrit op 3 januari 2020 te 

Lauweplaats (café Bockor). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2019/2500 | Kortrijkse Trailrun op 4 januari 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht en plaatsing van tijdelijke bewegwijzering voor 

de Kortrijkse Trailrun op 4 januari 2020 op het grondgebied van Lauwe. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2019/2501 | Kerst in Lauwe op 7 december 2019  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Kerst in Lauwe op 7 december 2019. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2019/2503 | Kleiduifschieting op van 27 tot en met 29 maart 2020  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een kleiduifschieting in de Slingerstraat te 

Menen van vrijdag 27 maart 2020 tot en met zondag 29 maart 2020. Voor de tijdelijke inrichting 

van een schietstand wordt het advies van de burgemeester gevraagd door de provincie.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

42. CBS/2019/2472 | Dierenasiel Menen - Wevelgem - Ledegem  

Samenvatting 

Huidige stand van zaken betreffende het nieuwe dierenasiel te Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpasingen. 



 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

43. CBS/2019/2470 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - dienst patrimonium 

- Kennisgeving ontslag voltijds technieker groendienst  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - dienst patrimonium - Kennisgeving ontslag voltijds 

technieker groendienst 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2019/2487 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - basisschool De Wonderwijzer - 

heraanstelling deeltijdse (19/38) werkvrouw in het kader van vervanging.  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - basisschool De Wonderwijzer - heraanstelling deeltijdse (19/38) 

werkvrouw in het kader van vervanging. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2019/2502 | Goedkeuren timing en voorstellen wijziging RPR personeel stad en 

OCMW  

Samenvatting 

Goedkeuren timing en voorstellen wijziging RPR personeel stad en OCMW. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

BURGERZAKEN 

BURGERZAKEN 

46. CBS/2019/2471 | Ambtshalve inschrijving  

Samenvatting 

Ambtshalve inschrijving 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(get) Eddy Lust 

 


