
STAD T4ENÊN

BESLUITEN LIJST VAN DE GEM EENTERAAD

zitting van woensdag 3 juni 2020 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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy

Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik

Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceán Vanderhispallie, Eddy

Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattías Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VrnorutscHULotGo

OPFNBAAR

1. GR{2O2O|A87 I Besluit van de bursemeester: tiidel iike oolitieverordenins betreffende het
dieitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag
03.06.2020 weeens COVID-19. Bekrachtisins door de Gemeenteraad.

Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van

de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.06.2020 wegens COVID-1-9.

Kennisneming en bekrachtigíng door de Gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd

2. GR/2O201085 I Afsprakennota & statuten Jeugdraad De Klinke. Goedkeuring

Samenvatting

Goedkeuring afsprakennota en statuten van de Jeugdraad

Besluit: Goedgekeurd

3. GR/2020/077 I Goedkeuring huishoudeliik reslement en modaliteiten Safe Partv Zone.

Samenvatting

Safe Party Zone is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen, Politiezone Grensleie,
personen belast met persoonscontrole en organisatoren van evenementen. Het label beoogt de

veiligheid bij fuiven te verhogen. Wie een fuif betreedt met het label Safe Party Zone, gaat

akkoord met het huishoudelijl< reglement hieraan verbonden. Wie het reglement overtreedt kan

een GAS-boete of een toegangsverbod worden opgelegd.

Besluit: Goedgekeurd



4. GRl2A20l084 | Leveren en plaats en van nieuwe ramen en deuren in de GBS De Wonderwiizer
te Lauwe. Vaststellen wiize van gunnen en de gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

De ramen en deuren buitenschrijnwerk voor het oude gebouwgedeelte van de GBS De

Wonderwijzer te Lauwe zijn aan vernieuwing toe. Er wordt gekozen voor klimaatvriendelijke
vernieuwing. Een subsidie vanwege het Agentschap lnfrastructuur Onderwijs (AGION) kan hierbij
worden bekomen. De Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast
te stellen.

Besluit: Goedgekeurd

5. GRl2O20lO80 I Vernieuwins toiletsebouw GBS Barthel. Vaststellins van de wiize van qunnen en

de qunningsvoorwaarden.

Samenvattíne

ln het kader van de beoogde verbouwing van het sanitair blok in de gemeentelijke basisschool
Barthel te Rekkem werd door architect l. Gheysens een ontwerp gemaakt met bíjhorende
plannen en raming . De werken worden geraamd op € 165.800,65 excl. btw. Voor deze werken
werd een aanvraag tot subsidiëring gestart bijAgion (Agentschap voor lnfrastructuur in het
Onderwijs - Min. Vl. Overheid), De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en

gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd

6. GR/2020/081 I Aanleg van een Snoezelbos (Volkslaan/Bruggestraat te Menen). Vaststellen
wiize van gunnen en gunningsvoorwaarden.

amenvatti

Naar aanleiding van de projectoproep "Natuur in je Buurt 2019 Natuurlijk Goed" van de Vlaamse

overheid (ANB) werd een projectvoorstel "Snoezelbos" ingediend.

Het projectvoorstel werd door een jury goedgekeurd en l<an rekenen op een projectsubsidie voor
de uitvoering van het project. De Gemeenteraad dient de wijze van gunnen en de
gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd

7. GR|2O2O|O82 I Weeen- en riolerinsswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat. Vaststellen van de

wiize van gunnen en de gunninssvoorwaarden

Samenvattíng

Het wegdek van de Lauwestraat alsool< de riolering binnen dit traject in Rekkem verkeren in

toenemend slechte toestand, van voldoende aard om een integraal heraanlegdossier te starten.
Het Bureau Cnockaert stelde in opdracht van RIOACT een ontwerpdossier samen voor
geïntegreerde werken tot heraanleg wegdek en heraanleg riolering bij gescheiden stelsel. Daarbij

voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer ook structureel onderhoud m,b.t. het wegdek van de

Moeskroenstraat in de buurt. De stad Menen zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen en Aquafin via het aanbestedingstraject RIOPACT de nodige aanbestedingen

organiseren voor dit project. De Gemeenteraad wordt gevraagd voor zijn deel het bestel<dossier

goed te keuren en de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd



8. GR/2020/083 I Weeeniswerken Bram ier. Goedkeurine zaak der wesen. Vaststelline rooiliinplan

Samenvatting

Wegeniswerken Bramier. Bouwheer Leiedal lC verwierf deze gronden met het oog op de

inrichting tot bedrijventerrein. Bij deze inrichting vraagt Leiedal heden een omgevingsvergunning

aan ten einde de nodige werken tot realisatie van infrastructuren bestemd tot het openbaar

domein (wegenis, riolering, groen) voor dit terrein te kunnen realiseren met het oog daarna op de

kosteloze grondafstand aan de stad. ln het kader van de bij het College van Burgemeester en

Schepenen in aanvraag zijnde omgevingsvergunning dient de Gemeenteraad kennis te nemen van

de resultaten van het gevoerde openbaar onderzoek, de zaak der wegen goed te keuren en het

voorgelegde rooilijnplan vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd

o GR{ÀOÀOl076 I Leeislatuurovereenkomst sa menwerkins Stadlandschao Leie en Schelde

Goedkeuring

Samenvatting

Stad Menen is sinds 2015 lid van Stadslandschap Leie en Schelde. Hiertoe werd jaarlijl(s een

overeenkomst opgemaakt tussen Stad Menen en de provincie West-Vlaanderen, Jaarlijks werd
een werl<plan opgemaakt met concrete projecten voor dat jaar. Het provinciebestuur wenst een

nieuwe overeenl<omst af te sluiten met de stad, voor een duurtijd van het meerjarenprogramma
van de provincie en de stad {t.e,m. 20251. Er wordt vanaf heden ook een financiële bijdrage van

€0,20/inwoner gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

10. G R l2O2O I 07 I I Aanvullend inzake de afba kenins van de zone 3O

schoolomgevine. Goedkeuring

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakeníng van de zone 30 schoolomgeving.

Besluit: Goedgekeurd

LL. GRl2020l094l Aanvullend verkeersreslement inzake de parkeerreglementering in de

Dronckaertstraat te Lauwe. Goedkeuring.

Samenvatting

Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerreglementering in de Dronckaertstraat te Lauwe,

Besluit: Goedgekeurd

12. GR/2020/074 I Aankoop van een straatveegmachine. Goedkeuren wiize van gunnen en
gunningsvoorwaarden.

Samenvatting

Aankoop van een straatveegmachine.
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden

Besluit: Goedgekeurd



13. GR/2020/091 I lntekenins uitsifte nieuwe aandelen Apt Publi-T. Goedkeuring.

Samenvatting

lntekening uitgifte nieuwe aandelen Apt Publi-T

Besluit: Goedgekeurd

14. GR/2020/088 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en
alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wiiziging reglement.

Samenvatting

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere
voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging.

Besluit: Goedgekeurd

15. GR/2020/075 I Goedkeurins convenant toegankeliikheid tussen Stad Menen en lnter
Vlaanderen.

Samenvatting

Samenwerkingsovereenkomst, convenant, tussen de Stad Menen en lnter in kader van

toegankelijkheid.

Besluit: Goedgekeurd

16. GR/2020/095 I Patrimonium. Opdracht aan AGB woonbedriif Menen tot verwerving van

diverse panden in het kader van de realisatie Leiewerken Menen.

Samenvatting

Principiële beslissing tot bijkomende verwervingen voor de Leiewerken en opdracht aan het AGB

Woonbedrijf Menen tot aankoop,

Besluit: Goedgekeurd

Leiebrus 2020 -2026.

Samenvatting

onderwijs: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de Leiebrug - periode
2020 - 2026.

Besluit: Goedgekeurd

18. GR/2020/089 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: eoedkeurins Artistiek
Pedasoeisch Proiect

Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedl<euring Artistiek Pedagogisch Project (APP)

Besluit: Goedgekeurd



19. GR/2020/070 I Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen

academiereglement

Samenvatting

Academíe voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement

Besluit: Goedgekeurd

20. GRl2o20/o9o I Academie voor Beeld - Stad Menen: goed aanoasstngen

academiereglement.

Samenvatting

Academíe voor Beeld Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement.

Besluit: Goedgekeurd

21. GR/2020/092 | Algemene vereaderine CC De Steiser vzw. Goedkeuring.

Samenvatting

Op donderdag L8 juni 2O2O om 1-9u gaat de algemene vergadering door van vzw CC De Steiger

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online plaatsvinden,

Besluit: Goedgekeurd

22. ÊRI2O2O|O72 I Goedkeurins verslag vorlpe zittinp dd.6 mei 2020

Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van

de gemeenteraad van 6 mei 2020
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 6 mei 2020 goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd mits rekening te houden met de opmerking van raadslid Frederik
Vandamme

23. GR/2020/071 I Mondelinge vragen semeenteraad.

Samenvatting

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de
gemeenteraad besproken.
Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Eddy Vandendriessche, Willy Ugille, Ruben

Soens, Kasper Vandecasteele, Karolien Poot, Philippe Mingels, Lianna Mkrtchyan, Frederik
Vandamme, Lisa Maxy.

1". Mondelinge vraag van raadslid Ëddy Vandendriessche,
Vraag die aansluit bij het agendapunt van de verwerving van diverse panden in het kader van de

Leiewerken.
Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille.
2.Yraag ivm wegnemen fietsbeugels ter hoogte van de nieuwe toegang tot het Diefhondbos op
het einde van de Noordstraat.
Mondelinge vragen van raadslid Ruben Soens.

3. Vraag met betrekking extra steunmaatregelen voor jeugdverenigingen (ten gevolge van
Coronaperikelen )

4. Vraag met betrekking gebruik Verrijzeniskerk als studieruimte (EP2 en EP3) en de nood aan

WlFl (gratis internet)



Mondelinge vraag van raadslid Kasper Vandecasteele,

5. Vraag nav het schilderen van zebrapad in regenboogkleuren aan de SintJorisschool,
Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.
6.Vraag ivm inspraak en participatie inzake mobiliteit.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.

T.Vraag ivm opvolging van geveltuinen.
8. Vraag ivm nieuwe aanplantingen.
9. Vraag ivm het bestrijden van verwilderde duiven.

Mondelinge vraag van raadslid Lianna Ml<rtchyan.
L0, Vraag ivm mogelijkheid om zomerscholen op te richten in Menen.
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme.
11-, Vraag ivm braakliggend terrein in de Rijselstraat.
t2.Vraag ivm nette stad.
Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy.

13. Vraag ivm geboortebos/- haag.

Besluit: Ter kennis genomen. Mondelinge vraag van raadslid Willy Ugille. Deze vraag wordt
behandeld bij agendapunt : Patrimonium. Opdracht aan AGB woonbedrijf Menen tot verwerving
van diverse panden

Algemeen Directeur

Namens de gemeenteraad

Voorzitter Gemeente

Eric
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