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/ 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.02 u.

De zitting wordt geschorst na afhandeling goedkeuring verslag vorige zitting dd. 6 mei 2020, om 21.53 u tot 
22.02 u.

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.13 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/087 | 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-19. Bekrachtiging door de Gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid burgemeester: NGW art. 134§1 en 135§2

Juridische grond

- DLB: art. 63
- 8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 
08/05/2020, Ed. 2.

Feiten, context en argumentatie

Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om zoveel 
als mogelijk social distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door contact met 
besmette personen te vermijden. Dit verrechtvaardigt het virtuele vergaderen van de 
gemeenteraad/OCMW-raad.

De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een gemeenteraad/OCMW-
raad blijven van toepassing.

De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bij te wonen; zo blijft het 
democratisch karakter van deze zittingen gewaarborgd.

Er wordt een opname gemaakt van deze virtuele vergadering die als zittingsverslag kan gebruikt 
worden.

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/08_2.pdf#Page3
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/08_2.pdf#Page3


Deze virtuele vergadering kan simultaan gevolgd worden op de website van Stad Menen via 
streaming. 

Voor de raadsleden die de virtuele raad niet kunnen volgen wegens netwerk- of computerproblemen 
bestaat de mogelijkheid om vanuit een ruimte in het stadhuis deel te nemen aan de vergadering. 
Daarvoor worden de nodige social distancing-maatregelen genomen. De raadsleden die hiervan 
gebruik wensen te maken moeten dit op voorhand signaleren.

Tussenkomsten

De Voorzitter verwelkomt iedereen op deze laatste digitale gemeenteraad van 3 juni 2020. De 
volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op 1 juli 2020 als een fysieke vergadering tenzij de corona 
opnieuw toeslaat. Hij hoopt iedereen binnenkort in levenden lijve te zien met respect van de afstand 
van 1,5 meter. De zogenaamde "60 seconden-regel" zal hij met de nodige ellebogen toepassen, 
kwestie van toch attent te zijn als de gemeenteraad plaatsvindt zodanig dat een stemming geen 2 
minuten moet duren en dat vertraagt de gemeenteraad. De gebruikelijke regels blijven gelden en als 
een gemeenteraadslid het woord wenst, dan wordt dit gevraagd via de chat in functie van volgorde. Tot 
slot deelt hij mee dat deze zitting opgenomen wordt via livestream. Hij vraagt dat er niet tegelijkertijd 
wordt gekeken naar de livestream en de Teamsvergadering, want anders zou een soort 'echo' kunnen 
ontstaan en dit is niet goed voor de livestream en de deelname aan het gesprek. Raadslid Mingels is 
blij dat dit wellicht de laatste digitale vergadering is. Door de coronacrisis heeft men technisch wel 
bijgeleerd, maar hij hoopt dat de livestream behouden blijft. Als er dingen geleerd werden, dan vindt hij 
dat die benut moeten worden. Hij kijkt nog altijd uit naar de lijfelijke aanwezigheid op de gemeenteraad. 
Raadslid Maxy vindt dat terug een fysieke vergadering bespreekbaar moet zijn en de digitale 
vergadering kon enkel maar door de overmacht van de coronatijd. Ze merkt ook op dat Blokkot terug 
plaatsvindt in de Steiger waar tientallen studenten fysiek zitten te studeren. Ze vraagt zich dan ook af 
waarom een fysieke gemeenteraad dan niet kon plaatsvinden. In deze zal ze echter niet dwarsliggen. 
De Burgemeester verkiest het ook om de aanwezigheid van de raadsleden in levenden lijve te zien. 
Voor de eerste keer is er ook een livestream, dat via ICT geregistreerd wordt. De Voorzitter verwijst 
naar het begin van de corona waarbij de noodzaak bestond om digitaal te vergaderen. Nu echter wordt 
die noodzaak minder en hij verwijst naar de organisatie van Blokkot. Hij zal verder gaan met de 
organisatie van een fysieke gemeenteraad. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 25.05.2020 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.06.2020 en 
bekrachtigt dit.

2. GR/2020/085 | Afsprakennota & statuten Jeugdraad De Klinke. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 304 § 3 DLB

Juridische grond

Decreet Lokaal Jeugdbeleid

Feiten, context en argumentatie

Deze statuten en afsprakennota die ter goedkeuring voorgelegd worden, zijn opgemaakt door de 
jeugddienst in overleg met de Jeugdraad.

Op de website van bataljong (tot voor kort VVJ: Vereniging Vlaamse Jeugdraden en -diensten) staat te 
lezen: 



"Statuten zijn officiële documenten die de gemeenteraad nodig heeft om je adviesraad te erkennen. Het 
gaat hier over hoe de jeugdraad georganiseerd is, wie er mag inzitten en hoe jullie werking draait.

De afsprakennota omschrijft de afspraken die je (de jeugdraad) maakt met het college over hoe jullie 
(de jeugdraad) ondersteund worden, antwoorden krijgen op adviezen en informatie krijgen."

Tussenkomsten

Raadslid Lisa Maxy meldt dat ze te laat was om in het vorig punt tussen te komen maar het gaat over 
het gebruik van de camera's. Ik dacht dat het de afspraak was dat iedereen die aan het woord komt, de 
camera's dient aan te leggen. De Voorzitter antwoordt dat het inderdaad betrekking had op het vorige 
punt is en  normaal gezien sluiten we de punten af en gaan we verder. De voorzitter wil nog kort eens 
vermelden omdat hij dit in zijn algemene mededeling vergeten was te melden dat het de bedoeling is 
dat als iemand effectief aan het woord is, om de camera aan te leggen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad keurt de vernieuwde statuten van Jeugdraad De Klinke goed

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de vernieuwde afsprakennota van Jeugdraad De Klinke goed

3. GR/2020/077 | Goedkeuring huishoudelijk reglement en modaliteiten Safe Party Zone. 
Bevoegdheid orgaan

DLB Art. 40/41

Juridische grond

 De Europese Richtlijn GDPR dd. 27.04.2016

 De wet van 30.07.2018 betreffende bescherming van natuurlijke personen m.b.t. verwerking 
van persoonsgegevens.

 De Nieuwe Gemeentewet, meer in het bijzonder artikel 135 §2, 2° en 3° houdende de 
algemene bevoegdheid van de gemeenten tot zorg openbare veiligheid, openbare orde, 
openbare rust en openbare reinheid.

 Art. 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet houdende mogelijkheid tot invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties door de gemeenteraad bij overtreding van reglementen 
of verordening

 De wet van 23 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) en 
latere wijzigingen;

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

Feiten, context en argumentatie

Safe Party Zone is een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen, Politiezone Grensleie, 
personen belast met persoonscontrole en organisatoren van evenementen. Wie een fuif betreedt met 
het label Safe Party Zone, gaat akkoord met het huishoudelijk reglement hieraan verbonden. Het label 
beoogt de veiligheid bij fuiven te verhogen, door middel van een identiteitscontrole bij de ingang van de 
perimeter, om amokmakers te bannen op fuiven op Meens grondgebied. Wie het reglement overtreedt 
kan een GAS-boete of een toegangsverbod worden opgelegd.

Het Safe Party Zone principe wordt reeds succesvol toegepast in andere gemeenten in de regio 
(waaronder Kortrijk, Wevelgem)

https://bataljong.be/boost-je-kennis/jeugdraadondersteuning/regelgeving/statuten-huishoudelijk-reglement-en-de#statutenjeugdraad
https://bataljong.be/boost-je-kennis/jeugdraadondersteuning/regelgeving/statuten-huishoudelijk-reglement-en-de#afsprakennotajeugdraad


Gelet op de nota gevoegd in het dossier dat de algemene bepalingen, het huishoudelijk reglement, de 
voorwaarden, het juridisch kader, de procedures en de verplichtingen van de verschillende actoren 
vastlegt die horen bij het principe tot invoering van "Safe Party Zone".

Het gebruik van het label Safe Party Zone wordt aan de organisator van een fuif opgelegd door het 
College van Burgemeester en Schepenen voor fuiven (ongeacht het aantal bezoekers) in gebouwen:

 die eigendom zijn van Stad Menen of zijn verbonden entiteiten;

 die Stad Menen in gebruik heeft;

 met een privaat karakter waarvan Stad Menen met de eigenaar een ‘overeenkomst betreffende 
de bewaking van de openbare orde’ heeft afgesloten. Dergelijke overeenkomst betreffende de 
bewaking van de openbare orde is een overeenkomst waarin de uitbater van een private zaak 
zich ertoe verbindt de bepalingen uit het reglement Safe Party Zone na te leven. 

Gelet op het overleg met de politiediensten hieromtrent. Overwegende dat het aangewezen is om 
binnen de gehele Politiezone Grensleie dit principe van Safe Party Zone in te voeren;

Gelet op de besprekingen en overleg met de juridische dienst en dienst Veiligheid en samenleving, 
alsook met de Veiligheidscoördinator, en de gunstige adviezen bij het voorstel van huishoudelijk 
reglement en de modaliteiten van Safe Party Zone;

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad dd. 08/05/2020;

Overwegende dat de invoering van dit label bij fuiven op grondgebied van Menen, kadert binnen de 
beleidsdoelstelling Menen, veilige stad (AP 1.1 en AP 1.2), alsook binnen de doelstelling kwaliteitsvolle 
jeugdinfrastructuur (AP 6.1). 

Tussenkomsten

Raaslid Poot staat enerzijds wel positief tegenover dit voorstel omdat er aandacht is voor veilig fuiven. 
Zij meldt dat ze zich hier toch gaan onthouden omdat zij vooral moeite heeft met artikel 8, namelijk 
waarbij binnen gelijk is aan binnen. Eigenlijk vindt zij dat de mensen zelf mogen kiezen, hoe dat zij hun 
avond invullen. En als dit dan 2 uren fuiven is, om daar dan eventjes te kunnen gaan in het park met 
het liefje en dan terug te keren, dan moet dit wat haar betreft kunnen. Maar daarnaast heeft ze nog 
enkele vragen die opkomen. Een eerste vraag is welke software er zal gebruikt worden voor de 
identiteitscontrole. Want bepaalde tools kunnen eigenlijk meteen met een kleur aantonen wie -16, wie 
+16 en wie +18 is. Maar dat hangt af van de keuze van software. Want als dit wordt ingevoerd, dan 
denkt zij meteen dat de keuze wordt gemaakt om het ook voor de medewerkers op de fuif 
gemakkelijker te maken. Daarnaast is er sprake van een fuifkoffer en vraagt zij zich af of er dan 
voldoende laptops zijn, om het volk op een vlotte manier binnen te laten. Werken de scanners vlot en 
wat gebeurt er met verschillende fuiven die doorgaan op dezelfde avond? Zijn er daar meerdere 
fuifkoffers of wat is dan het plan. Daarnaast heeft ze ook nog wat bedenkingen bij de definitie van fuif. 
Zij vindt eigenlijk die definitie te vaag. Vele zaken passen hier eigenlijk in als de hoofdactiviteit het 
afspelen van muziek omschrijft. Zij denkt dan meteen aan evenementen van Boogie Woogie en dit 
passen daar ook in. Okra dat een dansavond organiseert, is dat dan ook een fuif? Moeten zij zich dan 
ook voor een fuif voorzien. En aansluitend vraagt ze of er andere organisatoren bevraagd zijn geweest 
behalve de jeugdraad. Dat zijn de bedenkingen en ze heeft wat moeite met de  omgekeerde richting die 
men lijkt te varen. Zoals dat de jeugdraad ook aangeeft in de toelichting bij haar  advies, zou er beter 
eerst een degelijk fuifbeleid komen. Zij denken dat Menen inspanningen zou moeten doen om het 
uitgangsleven aantrekkelijker te maken en jongeren hierin te gaan ondersteunen. Maak van Menen 
eerst een partyzone en maak ze daarna safe. De Burgemeester antwoordt vooreerst dat de regeling 
van binnen en buiten er gekomen is om veiligheidsredenen en er is wel een perimeter voorzien. Dat 
gaat voor Menen in hoofdzaak over de zaal in Park Ter Walle, waar er ook een perimeter voorzien 
is,  waar de jeugd of anderen eens naar buiten kunnen gaan. Dat is daar geen probleem en geldt vooral 
als  veiligheidsmaatregel. Dit wordt reeds toegepast, zoals reeds gezegd in Wevelgem en Kortrijk en dit 
om het heen en weer gedoe te verminderen. Wat de box betreft, is het een box die ter beschikking 
wordt gesteld vanuit de jeugddienst om die identiteitscontroles te doen. Dat is in overleg gebeurd met 
de politie en de  privacy is volledig onder controle. Als het gaat om fuiven, dan bijvoorbeeld het feest 
van Okra daar niet onder om dit met een voorbeeld weer te geven. Verleden jaar zijn er 6 fuiven 
georganiseerd geweest in Menen en  waar de partyzone toegepast kon worden. Dit werd gequoteerd 



op basis van het aantal personen die aanwezig zijn met criteria naar de aanwezigheid van jongeren, het 
schenken van drank en het draaien van muziek. Dat is de toegepaste quotering. Dat wordt in het 
VEICO-overleg besproken en dat kan de ongerustheid wegnemen. Het gaat om een zestal fuiven 
verleden jaar. Ondersteuning naar fuifbeleid is een terechte opmerking en in die zin gaat de stad een 
fuifbeleid moeten op punt zetten.

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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Philippe Mingels, Karolien Poot)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement "Safe Party Zone" goed. Dit reglement 
wordt gevoegd als bijlage bij de Algemene Politieverordening van de stad Menen. 

Huishoudelijk reglement Safe Party Zone
Art. 1: Bij aankoop van een ticket verklaart men zich akkoord met onderhavig reglement.  Dit geldt 
voor zowel aankoop van tickets in voorverkoop als aan de deur.

Art. 2: Bij het betreden van de zaal zal gevraagd worden om je elektronische identiteitskaart te 
scannen in een elektronische lezer. Bij weigering zal men de fuif niet mogen betreden.

Art. 3: Indien men niet over de elektronische identiteitskaart beschikt zal gevraagd worden om een 
ander geldig identiteitsbewijs met naam, foto en leeftijd (bv. rijbewijs) voor te leggen. Bij weigering 
zal men de fuif niet mogen betreden.

Art. 4: Bij het betreden van de zaal kan de bezoeker mogelijks gefouilleerd worden door de 
aanwezige fuifbuddies. Dit gebeurt enkel bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke en/of 
verboden voorwerpen (wapens, glas, deodorant.) Personen met een rugzak worden gevraagd 
deze te openen bij controle. Bij weigering zal de bezoeker het evenement niet mogen betreden.

Art. 5: Bezoekers worden geacht op hun spullen te letten. Noch de organisatoren van de fuif, noch 
de verhuurder van de zaal kan verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, 
diefstal of andere schade.

Art. 6: Er heerst een rookverbod in het volledige complex. Roken kan buiten, dit binnen de 
aangewezen perimeter, mits het nodige respect voor de omgeving en het beperken van overlast 
(lawaai, afval, etc.)

Art. 7: Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal of buiten de perimeter is 
verboden.

Art. 8: BINNEN = BINNEN, bij het verlaten van de fuif (= zich begeven buiten de aangeduide 
perimeter) kan de bezoeker de fuif niet opnieuw betreden, tenzij hij opnieuw toegangsgeld betaalt. 
De bezoeker voorziet dus voldoende geld, sigaretten, … zodat de fuif niet verlaten hoeft te 
worden.

Art. 9: De toegang kan worden geweigerd aan personen die uiterlijke tekenen vertonen van 
intoxicatie en/of van inname van verdovende middelen of agressieve personen.

Art. 10 Het verbruik van alcoholische drank is voor -16 jarigen verboden. Het verbruik van sterke 
dranken is voor –18 jarigen verboden.

Art. 11: Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld en/of het gebruik 
of bezit van drugs en/of wapens worden de toegang tot de zaal ontzegd of moeten de zaal 
verlaten. Tevens wordt de politie verwittigd.



Art. 12: Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de verhuurder van de zaal of de 
organisatoren van het evenement moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie 
ingeschakeld.

Art. 13: Overtredingen van dit huishoudelijk reglement kunnen aanleiding geven tot gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS) , hetzij tot het opleggen van een toegangsverbod.

Artikel 2: De gemeenteraad beslist tot invoering van het principe "Safe Party Zone" voor fuiven 
(ongeacht het aantal bezoekers) die doorgaan in gebouwen in eigendom of in gebruik van de stad 
Menen, of voor fuiven met een privaat karakter waarvan Stad Menen met de eigenaar een 
‘overeenkomst betreffende de bewaking van de openbare orde’ heeft afgesloten.

Artikel 3: De gemeenteraad keurt de modaliteiten betreffende het principe "Safe Party Zone" goed, 
alsook de sancties die kunnen worden opgelegd (toegangsverbod en GAS-boete)

Artikel 4: Het principe "Safe Party Zone" wordt geïmplementeerd vanaf 1 januari 2021.

4. GR/2020/084 | Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de GBS De Wonderwijzer te 
Lauwe. Vaststellen wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 2e lid-10° : de Gemeenteraad
Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave ex btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) (Overheidsopdrachtenwet 
2016);
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1° en 90 2e lid (KB Plaatsing);
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB Uitvoering);
Feiten, context en argumentatie

In het kader van het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium worden de ramen met enkele 
beglazing  in de gemeentelijke basisschool te Lauwe vervangen door 
hoogrendementsbeglazing.   Meteen wordt de toegang tot de school en de kinderopvang 
geoptimaliseerd door het installeren van elektronische sloten. 

Hiertoe werd een bestek opgesteld “Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de GBS De 
Wonderwijzer te Lauwe”  met nr. 2020/897 door de Dienst Patrimonium;
De opdracht wordt geraamd op € 96.350,00 excl. btw of € 102.131,00 incl. 6% btw.
De opdracht mag worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Een subsidie hierbij kan worden bekomen vanwege het Agentschap Infrastructuur voor het Onderwijs 
(AGION) Vlaamse Overheid ten belope van ca. 70% van de subsidiabele investeringsprijs. De 
aanvraagprocedure hiertoe werd opgestart.

Aan de Raad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden te willen vaststellen.



In het Meerjarenplan 2020-2025 werd onder dienstjaar 2020 sleutel 2210007 080010 een budget van € 
160.000 voorzien - ramen, isolatie, regenwater.
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
§1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/897 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer 
te Lauwe”, opgesteld door de Dienst Patrimonium. De  gunningsvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. 
§2. De raming bedraagt € 96.350,00 excl. btw of € 102.131,00 incl. 6% btw.
 
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 
Artikel 3: 
Dit procedurebesluit wordt samen met het ontwerpdossier doorgezonden aan AGION (Vlaamse 
Overheid) voor goedkeuring in het raam van de lopende aanvraag tot subsidiëring van dit project.
 
 

5. GR/2020/080 | Vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel. Vaststelling van de wijze van gunnen en 
de gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 4 - 2 ° lid-10° : de Gemeenteraad
Juridische grond

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016), inzonderheid 
artikel 14§ 1 en  en 41 §1, 2°;
(het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet);
KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen (KB Plaatsing);
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen (KB uitvoering);
Feiten, context en argumentatie

In het kader van de beoogde verbouwing van het sanitair blok in de gemeentelijke basisschool Barthel 
te Rekkem werd een ontwerp gemaakt door architect I. Gheysens  met bijhorende plannen, bestek en 
raming .   

De werken worden geraamd op 165.800,64 eur - excl 6 % btw. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking voorgesteld.  De aanbesteding verloopt elektronisch.

Het bestek met administratieve, contractuele en technische voorwaarden , plannen , raming en 
samenvattende meetstaat zijn in bijlage gevoegd.



Voor deze werken is een aanvraag tot subsdiëring opgestart bij Agion (Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs) Vlaamse Overheid.  Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de 
subsidie 70% van de subsidiabele kostprijs.   

De subsidie wordt berekend op het gunningsbedrag na doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

In het Meerjarenplan 2020-2025 is voor dit project een budget voorzien onder sleutel 2210007 080020 
GBS Barthel gebouw ten belope van € 175.000.

De Gemeenteraad dient de wijzen van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:

§1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/910 en de raming voor de opdracht 
“vernieuwing toiletgebouw GBS Barthel”, opgesteld door architect Gheysens I. , Weggevoerdenlaan 44 
te Menen. 
§2. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 165.800,64 excl. btw of 
€ 175.748,68 incl. 6% btw.
 
Artikel 2:

§1. Bovengenoemde opdracht mag worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
§2. De procedure verloopt elektronisch.
 
Artikel 3

Dit procedurebesluit wordt samen met het ontwerpdossier doorgestuurd naar AGION Vlaamse 
Overheid ter goedkeuring in het raam van de opgestarte aanvraag tot subsidiëring.

 

 

6. GR/2020/081 | Aanleg van een Snoezelbos (Volkslaan/Bruggestraat te Menen). Vaststellen wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur : art. 41 2e lid : 10° : de Gemeenteraad

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk 
toezicht;
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave ex btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) (Overheidsopdrachtenwet 2016);
KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 



wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1° en 90 2e lid (KB Plaatsing);KB van 14 januari 2013 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen (KB Uitvoering);

Feiten, context en argumentatie

Een ontwerp voor de aanleg van een snoezelbos werd door de stedelijke Groendienst en de dienst 
Omgeving ingediend voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.

Bij besluit van de Vlaams Minister van Omgeving dd. 19.12.2019 wordt aan de stad Menen een 
projectsubsidie hiervoor toegekend van maximaal € 35.775,92.

Het project voorziet in de aanleg van avontuurlijk speel-en wandelbos en valt te situeren binnen de 
groene site gelegen ter hoogte van de hoek Volkslaan en Bruggestraat achter het gebouw van de 
Feniks. Het werd bij inspraak van de omgevende zorginstellingen bijgewerkt en verwerkt tot het huidig 
ontwerpdossier.

De raming bedraagt 43.197,50 exclusief BTW 21% BTW.

Als gunningswijze mag de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf worden 
weerhouden.

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd budget voorzien hiervoor onder sleutel  2200000 034000 ten 
belope van € 34.000 voor elk dienstjaar in het plan.

De Gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden vast te stellen.

 

Tussenkomsten

Raadslid Ugille meldt dat zijn fractie verheugd is met de aanleg van een bijkomend bos maar in de 
communicatie had men beter gesproken over de aanleg van een kleine wildernis in plaats van de 
aanleg van een bos met 2000 bomen. Iemand maakte de opmerking dat er niet veel plaats zou 
overblijven om te snoezelen indien er 2000 bomen zouden aangeplant worden op deze beperkte 
ruimte. Hij is blij dat de aanwezige hoogstammige bomen op de site blijven bestaan en als hij de 
plannen bekijkt, dan worden er 5 nieuwe hoogstammige bomen aangeplant, namelijk 3 notelaars en 2 
tamme kastanjebomen. Al de rest zijn lage planten, struiken en heesters. Weliswaar ook groen, maar 
bij de aanleg van een bos gaan de meeste mensen ervan uit dat het gaat om de aanplanten van 
bomen. Raadslid Ugille meldt dat hij zich in de tijd engageerde om op het vroegere stort een bos aan 
te planten. Hij kreeg toen de opmerking dat dit geen bos was. Maar op vandaag nodigt hij de 
burgemeester en het schepencollege uit om eens samen het resultaat van de werkgroep te komen 
bekijken en eens effectief door het bos te wandelen. Hij is zelfs bereid om de gids te zijn tijdens deze 
wandeling. Hij is er onlangs nog geweest en genoot er van de bosgeur, de vele fluitende vogels en de 
rond huppelende konijnen. Hij juicht ook het aanplanten van struiken en eetbare bessen toe, maar toch 
moet de vraag gesteld worden bij sommige soorten die er aangeplant zullen worden. De Rosa Rugosa 
is een doornachtige struik en is die wel geschikt voor een snoezelbos? Ook de lijsterbes stelt hij in 
vraag. Zullen kinderen het onderscheid kunnen maken tussen eetbare en niet-eetbare bessen?
Raadslid Mingels vindt dat, zoals collega Ugille reeds voor een stukje meegeven heeft, hier niet van 
een bos gesproken kan worden. Het is inderdaad een wildernis die wordt gecreëerd, maar op zich is hij 
niet tegen het creëren van een wildernis, maar dan moet het in de communicatie gaan over een 
wildernis. Hij moet collega Ugille bijtreden dat het gaat over beplantingen op zich. Hij heeft dar ook wat 
onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat een aantal zaken die daar geplant zullen worden, toch wel 
mogelijk voor problemen kunnen zorgen. Hij denkt vooral aan de sneeuwbes. Dit is een lage plant met 
witte bessen en die zijn giftig. Raadslid Ugille heeft het al gehad over de lijsterbes, de meeuwen kunnen 
daar goed mee weg, maar de mensen hebben daar problemen mee. Dus het is misschien wel een 
interessant bos voor de merels maar de vraag is of het een interessant bos is voor de mensen, wat toch 
effectief de bedoeling moet geweest zijn, daar er ook banken worden geplaatst, waar de mensen 
gebruik van zullen maken. Hij sluit de merels niet uit, verre van, maar hij stelt zich toch vragen bij deze 
manier van aanplanten. Als het de bedoeling is om met kinderen en met ouderen daar in te gaan, dan 
was het toch een unieke kans om daar een soort 'snoepbos' van te maken. En dan zou het bos, of de 
naam die men eraan geeft, veel beter klinken en zou het ook juister zijn indien je er planten met eetbare 
vruchten zou tussen steken. Die staan er nu ook tussen en dit tussen andere planten. Hij denkt 
bijvoorbeeld aan de rozenbottel die doornen heeft. Snoezelen kan men er niet doen, maar wel thee 



mee zetten. Hij richt zich tot schepen Roose, want hij denkt dat het raadzaam zal zijn om begeleiding 
mee te sturen in die tuin binnen te gaan om ervoor te zorgen dat niemand de verkeerde thee trekt. Hij 
zou het niet op zijn geweten willen hebben dat hij heeft meegewerkt aan een bos dat tot een paar 
vergiftigingen heeft geleid. Dus zal hij hier onthouden ook omdat hij niet akkoord gaat met de 
communicatie. Hij wil er raadslid Ugille op wijzen dat, als iemand ooit gezegd heeft dat het Diefhondbos 
geen bos is, dan is hij dat geweest en hij zal dit blijven herhalen. Als er wordt verwezen naar de bomen 
die daar staan, dan kan hij ook meegeven dat er heel wat bomen ziek zijn. Hij gaat er ook regelmatig. 
De sanering die er gebeurd is in de tijd, is niet optimaal gebeurd. Dat kan je zien aan de bomen. Bij dit 
agendapunt hier komt er ook geen bos, maar een snoezelbos, wat zou moeten dienen om in te 
snoezelen. Maar als hij het allemaal in detail durft te bekijken, dan wordt  het een groene hoek die vol 
gezet wordt met struiken met hier en daar een boom ertussen. De tamme kastanje en de okkernoot zijn 
eetbaar, maar er staan een aantal soorten die giftig zijn. Het is eigenlijk een mikmak. Hij is een beetje 
verwonderd dat zo'n voorstellen door onze eigen technische dienst werden gedaan, wetende dat het 
gaat over kinderen die gebruikers zullen zijn en wetende dat het gaat over ouderen die de gebruikers 
zullen zijn. Het is best een gemiste kans, maar voor de merels is het zeker geen gemiste kans. Uit 
sympathie voor dit beest gaat hij zich onthouden. Maar als het gaat om de mensen zou hij eigenlijk 
moeten tegenstemmen. Vandaar dat dat hij zich zal onthouden en geeft hij de merels een kans en hij 
hoopt dat er geen klachten zullen komen van mensen die de verkeerde thee gedronken 
hebben. Raadslid Vandendriessche gaat volledig akkoord met de raadsleden Ugille en Mingels. Hij 
heeft zelf 2 achterkleinkinderen : een van 3,5 jaar en  een van 1 jaar. Hij mag het zich niet voorstellen 
dat hij met die kindjes daar gaat spelen en hij doet dat dikwijls met de oudste en dat kind eet van die 
vergiftigde bessen. Wel hij zou dan een koord nemen en zich zelf ophangen. Hij hoopt dat schepen 
Roose daar eens goed over nadenkt, want als kinderen daarvan eten en ze sterven, dan heeft hij dat 
op zijn geweten. De Voorzitter vindt dat deze uitlating te  harde woorden  omvat. Schepen Roose 
bedankt de raadsleden voor de opmerkzaamheden. Het is inderdaad zo dat in het kader van de oproep 
van het agentschap Natuur en Bos een concept werd neergezet dat in dat kader kan ingepast worden. 
Er is een oproep geweest voor een wildernis, volgens het concept van de kleine wildernissen, waarbij 
er in combinatie zoveel mogelijk plantgoed en bosgoed wordt samengebracht, in een heel dichte 
constructie en dit concept is in Nederland gekend als 'tiny forest' en bij ons als kleine wildernis. Dit 
wordt zo georganiseerd waarbij langs de zijkant een aantal hoogstammige bomen komen omdat dat die 
in de onmiddellijke omgeving blijven staan en in het bereik staan van de bewoners terwijl in de kern een 
heel dicht pakket van struiken, heesters en bomen worden voorzien. Die staat in combinatie heel 
dicht  waardoor ze ook zoveel mogelijk klimaat opnemen en de CO²-opname kunnen realiseren. Dat is 
het concept dat in projectoproep werd gelanceerd. Dergelijke schakering wordt gemaakt zodat er aan 
de buitenranden er geen giftige producten staan en dat er in de binnenrand er een zeer grote densiteit 
gemaakt wordt gemaakt, zodoende dat men er niet door kan wandelen en aan een aantal van 
deze  producten kan komen. Er wordt met opzet ook een wandelpad door getrokken. Het is ook zo bij 
het  concept van een kleine wildernis dat het juist de bedoeling is om er een diversiteit van 
bloemsoorten en planten te gaan combineren op een heel intense omgeving. Het is inderdaad een 
uitdaging geweest voor onze eigen groendienst om met die concepten in de groenwereld actief te gaan 
zijn. Hij is heel blij dat agentschap Natuur en Bos dit project wilde selecteren en uitverkiezen om dit in 
Menen te doen. Want  niemand van jullie kan ontkennen dat, wat betreft de bosontwikkeling en 
groenontwikkeling de stad daar nood aan heeft. Waarom wordt dit dan een snoezelbos genoemd? Op 
de buitenranden en niet tussen de dense beplantingen worden de mensen aangemoedigd om daar 
snoezelactiviteiten te organiseren en niet midden de beplanting maar aan de rand van de beplantingen. 
Het is niet zo dat de mensen uitgenodigd worden om tussen die beplantingen te gaan staan, maar dat 
ze wel degelijk de paden volgen en dit tussen de goede geuren van het bos. Vandaar dat hij met deze 
verduidelijkingen conform het concept oproep van agentschap Natuur en Bos duidelijk gemaakt heeft 
op welke manier die zijn uitgewerkt. Raadslid Mingels wil de schepen naar de toekomst waarschuwen 
om de juiste terminologie te gebruiken en dit is één zaak. Dit kan geen snoezelbos genoemd worden, 
als het snoezelen eigenlijk aan de rand hoort te gebeuren en hij vindt dat dit inderdaad een wildernis 
genoemd moet worden. De mensen zullen dan ook naar buitenaf begrijpen dat het om een wildernis 
gaat. Er moeten hier geen verwachtingen geschapen worden dat zich hier effectief een bos zal 
ontwikkelen waar kan gesnoezeld worden overal waar men loopt. Dat gaat niet geval zijn. Op vlak van 
communicatie werd er wel een fout gemaakt en hij vindt het jammer dat het gebeurd is. Die 
communicatie gaat op een bepaald moment zijn eigen leven leiden. Dit kan moeilijk teruggebracht 
worden naar wat het werkelijk is. Hij weet niet hoe men de wildernis gaat overbrengen, maar het 



publiek heeft eigenlijk al in de krant gelezen dat het om een snoezelbos gaat. Dat is een heel moeilijk 
gegeven. Hij benadrukt dat de schepen graag met woorden speelt zoals "tiny forest", een klein, klein 
bos. Hij spreekt hier wel degelijk over een plaats, waar groen gecreëerd zal worden, maar evenzeer 
over een  plaats die vandaag weliswaar onder een andere vorm, maar wel degelijk groen oogt. Er zijn 
misschien andere manieren om die natuurwaarde van die plek meer kansen te geven dan dat het 
vandaag het geval is. Een snoezelbos zou daar een van kunnen zijn, maar wat zijn fractie betreft het 
geen bijkomende natuur. Het is gewoon een ander gebruik van deze omgeving, die eigenlijk al in die 
mate ingekleurd is en dus in die zin volgt hij eigenlijk het standpunt van het schepencollege niet waarbij 
gezegd wordt dat er meer groen zal komen in Menen. En dit is daar eigenlijk maar een deel van 
het  antwoord op. Sorry, het is eigenlijk een andere invulling van een bestaande groene omgeving en 
zijn aanvoelen niet eens de beste invulling die er is voor die omgeving. Dus hij gaat zich onthouden, 
omdat hij toch zijn vragen over de manier waarover dit wordt ingevuld, over planten er zullen staan en 
het feit ook als de schepen zegt dat er in de rand gesnoezeld wordt. Hij stelt voor om daar een bordje te 
plaatsen of een begeleider vast in dienst te nemen die voortdurend de mensen zal aanspreken dat ze 
enkel in de rand mogen snoezelen. Raadslid Ugille zal zich ook onthouden. Hij is totaal niet tegen de 
aanplanting van groen. maar zoals raadslid Mingels zie, was deze zone al groen. Er staan daar een 
aantal bomen. En hij wil ook het risico niet lopen dat er daar aanplantingen gebeuren waar dat er 
kinderen en oudere mensen risico's lopen. Hij hoopt dat de schepen en de diensten rekening zullen 
houden met de opmerkingen en dat ze zorgen dat aangepaste aanplantingen worden voorzien die 
allemaal eetbare bessen vormen en dat die giftige planten daar uitgaan, want dat hoort daar niet in dat 
snoezelbos en dat is de reden waarom hij zich zal onthouden.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 2 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche), 13 onthoudingen 
(Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Lisa 
Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Karolien 
Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1:

§1. Het ontwerpdossier met bijhorend bestek wordt goedgekeurd. De gunningsvoorwaarden worden 
vastgesteld.

§2. De opdracht wordt indicatief geraamd op € 43.197,50 exclusief BTW 21% .

 

Artikel 2 :

De opdracht mag worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

7. GR/2020/082 | Wegen- en rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat. Vaststellen van de 
wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur : art. 41 2e lid -10° : vaststellen plaatsingsprocedure en voorwaarden : 
Gemeenteraad.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 §2-10°;

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;



Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen (Rechtsbeschermingswet);

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016), inzonderheid 
artikelen 14 §1, 36, 48 en 81 §2-1°;

KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen (KB Plaatsing);

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen (KB uitvoering);

Samenwerkingsovereenkomst RIOACT afgesloten bij overeenkomst RIOPACT tussen de stad Menen 
en de Watergroep met Aquafin NV als uitvoerend dienstverlener op datum van 1 september 2015 voor 
de duur van 10 jaar;

Welzijnwswet 1996 en latere wijzigingen;

KB betreffende de Tijdelijke en Mobiele werkplaatsen 2001 en latere wijzigingen;

 

 

 

 

Feiten, context en argumentatie

Omwille van de toestand van het wegdek en de melding van bewoners langs de Lauwestraat hierover, 
werd een dossier voor de heraanleg van de bovenbouw opgestart. Bij onderzoek van de aanwezige 
riolering onder het wegdek bleek dat deze in zeer slechte staat was en het niet te verantwoorden zou 
zijn om de riolering niet te vernieuwen bij een heraanleg van het wegdek. 

Gezien bij de aanleg van een nieuwe riolering wordt gestreefd naar een optimale scheiding van regen- 
en afvalwater, gezien de nabijheid van een waterloop waarbij de gescheiden regenwaterafvoer 
rechtstreeks op deze waterloop kan geloosd worden en gezien het Agentschap Wegen en Verkeer 
plannen had om structureel onderhoud op de Moeskroenstraat uit te voeren werden deze dossiers 
gekoppeld in  uitgebreider dossier. Hierbij wordt het wegdek in de Lauwestraat vernieuwd en aangelegd 
volgens de huidige inrichtingsnormen, wordt in deze zone een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd 
en wordt het structureel onderhoud van de gewestweg in dezelfde uitvoering gecombineerd.

Dit project van openbare werken werd dan ook een samenwerkingsverband tussen de stad Menen en 
het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen onder de sturing van Aquafin als dienstverlener 
binnen de uitvoeringscontext van RIOACT zijnde een overeenkomst tussen de stad en de Watergroep 
waarbinnen kleine en grote infraprojecten op het vlak van riolering efficiënt kunnen worden aangepakt 
zowel wat het ontwerp als de aanbesteding als de uitvoering van openbare werken binnen die context 
betreft. 

In opdracht van Riopact stelde het studiebureau Cnockaert ontwerpdossier houdende plannen, bestek 
en samenvattende meetstaat samen ten behoeve van de partners stad Menen en Agentschap Wegen 
en Verkeer. 

De kostprijs van de investeringen wordt geraamd op een bedrag van € 954.124,34 inclusief BTW bij 
verdeling stad Menen € 894.301,83 en AWV  € 59.822,51 . Daarbij valt het grootste deel van de BTW 
voor de stad Menen budgettair beschouwd weg doordat de werken hoofdzakelijk als werk in 
onroerende staat rioleringswerken zijn en de BTW daarbij voor de stad volledig aftrekbaar is voor dit 
grootste gedeelte. 



Als gunningswijze wordt de openbare procedure met prijs als enig criterium voorgesteld. De 
aanbestedingsprocedure zal haar administratief verloop kennen via de diensten van RIOACT in 
communicatie met de partners en de ontwerper. De aanbesteding verloopt elektronisch en nationaal.

In het Meerjarenplan 2020-2025 staat onder sleutel 2270007 031000 een budget voorzien over DJ 
2020 € 219.000 en DJ 2021 € 1.420.000.

De Raad wordt gevraagd de gunningsvoorwaarden en de gunningswijze te willen vaststellen.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels stelt dat de situatie in de Lauwestraat een oud probleem is. Hij is blij dat het eindelijk 
wordt aangepakt. Er zijn al jaren klachten over de toestand van het wegdek en het onderliggende 
probleem de verzakking van de rioleringen. Die worden aangepakt en dat is een goede zaak. Hij wil wel 
wijzen op het feit van het probleem dat zich daar stelt waar heel veel zwaar verkeer door de 
Lauwestraat rijdt, dat  eigenlijk komt van de hoogte van Lauwe, zijnde tussen de 2 centra van Lauwe en 
van Rekkem. Het verkeer dat er naartoe komt en het verkeer die er van wegrijdt en dit heeft een zware 
impact op de ondergrond. Gezien de jaren dat dit al aan de gang is, stelt hij voor dat om in de toekomst 
bekeken wordt en misschien kan dit opgenomen worden in het mobilteitsplan om te zien op welke 
manier dat het zwaar verkeer beter kan begeleid worden. Er is daar namelijk reeds een nijverheidszone 
waar er naartoe gereden wordt en waar er van weg gereden wordt. Dit gebeurt ook via Lauweplaats. 
Recent is er zelfs al eens een camion blijven steken op de hoek. Het is het moment om niet alleen de 
ondergrond te bekijken maar ook de mobiliteit in zijn geheel te overschouwen wat er daarmee kan 
gedaan worden. Het is een moeilijk gegeven, het is zeer lastig voor de bewoners om geconfronteerd te 
worden met het gegeven van dat zwaar vervoer. Hij stelt voor om dit op het niveau van de 
verkeerscommissie te bekijken en dan zit men al een stukje verder. 
De Voorzitter leest de opmerking van raadslid Vandamme omtrent het vorig punt. De voorzitter deelt 
mee dat het een digitale stemming is en eenmaal de stemming gesloten, is er inderdaad geen 
mogelijkheid meer tot wijzigingen. Hij stelt voor deze wijziging op te nemen in het verslag met de 
melding dat raadslid Vandamme een vergissing heeft begaan bij het uitvoeren van zijn stemming. Dus 
dat daar een onthouding  bedoeld werd. Hij zal dan straks het woord geven aan raadslid Vandamme 
waarvan hij vermoedt dat het een tussenkomst betreft over het vorig agendapunt. Schepen Roose 
bedankt de voorzitter en er moet  aandacht besteed worden aan de mobiliteit tussen Lauwe en 
Rekkem. Er werden reeds een aantal weken gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties. Het 
gaat nu vooral om de inrichting, die in het bestek opgenomen is. De situatie aan het kruispunt zal 
worden verbeterd en hij is ook blij dat AWV meegetrokken wordt in het project om tegelijkertijd met de 
onderbreking die er ten gevolge van de grote rioleringswerkzaamheden komt, tegelijkertijd de volledige 
Moeskroenstraat terug in orde te zetten. Zij maken van 2 werven één project waarbij er zo weinig 
mogelijk overlast wordt voorzien voor de omgeving. Het blijft natuurlijk wel het openbreken en dit 
betekent ook dat dit ook wat tijd in beslag zal nemen. En  een stukje van de Moeskroenstraat, tot aan 
de Palingbeek wordt meegenomen in de vernieuwing van de riolering om aan de bestaande collectoren 
te kunnen aansluiten. Het is toch wel een groot project waarbij er zowel aan de bovenbouw als aan de 
onderbouw grote werkzaamheden worden gedaan. Zij zijn blij dat er een aantal insteken zijn 
meegenomen in het bestek. Raadslid Vandamme vraagt zich af of de parkeerstroken op een 
waterdoorlatende manier kunnen worden aangelegd. Raadslid Mingels weet dat dit inderdaad een 
zeer groot project is. Hij kent een aantal bezorgdheden van mensen die daar wonen. De handelaars die 
daar wonen, wensen ook zekerheid te hebben rond het verderzetten van hun handelszaken. Het is niet 
alleen de corona die hun parten gespeeld heeft de voorbij weken, maar als ze naar de toekomst kijken 
zullen ze ook enkele maanden allicht verstoken blijven van de mogelijkheid om hun zaak bereikbaar te 
houden. Dan zitten ze misschien met een groot probleem. In die zin hoopt hij dat er daar voldoende 
rekening mee gehouden wordt en dat er met die mensen aan tafel wordt gezeten. Kwestie van dat ook 
in overleg met hen gerealiseerd te kunnen krijgen. Schepen Roose meldt dat er met de bewoners voor 
de coronacrisis rond de tafel gezeten werd om het initieel project voor te stellen zodoende dat ze wisten 
wat de omstandigheden waren. Dit wordt natuurlijk meegenomen naar de volledig communicatie, 
wanneer er een inplanning komt. Het bestek dient vanavond goedgekeurd te worden, zodra er naar 
concretere uitvoering kan gegaan worden. Er zal zeker afgestemd worden met de handelszaken 
waarbij geprobeerd zal worden om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Dat is ook wat er 
met hen besproken werd een aantal maanden geleden. Wat betreft de parkeerstroken wordt er duidelijk 
een onderscheid gemaakt tussen rijweg en de parkeerstroken waar er vooral waterdoorlatende 



middelen gebruikt zullen worden. Om het mede in te kaderen, is hij een groot voorstander van 
straatbomen en die zitten ook mee in het bestek. Op die manier kan er zodoende een aangenamere 
invulling gebeuren op dit gedeelte van de Lauwestraat.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 :

Het bestek met gunningsvoorwaarden wordt goedgekeurd voor het aandeel van Menen. De 
gunningsvoorwaarden worden vastgesteld. 

Artikel 2 :

De opdracht wordt geraamd op op een bedrag van € 954.124,34 inclusief BTW bij verdeling stad 
Menen € 894.301,83 en AWV  € 59.822,51 . 

Artikel 3 :

§1. Als gunningswijze wordt de openbare procedure vastgesteld bij toepassing van de prijs als enig 
gunningscriterium.

§2. De gunningsprocedure zal verlopen onder beheer van RIOPACT in uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst 1 september 2015 met de stad Menen waarbij de stad Menen officieel 
optreedt als aanbestedende overheid onder de 2 samenwerkende overheden met name stadsbestuur 
Menen en Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV  WVL) bij toepassing van artikel 48 
Overheidsopdrachtenwet 2016.

§3. De aanbesteding wordt pas georganiseerd nadat het bestekdossier werd goedgekeurd voor 
vaststelling wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden door de partner AWV WVL.

8. GR/2020/083 | Wegeniswerken Bramier. Goedkeuring zaak der wegen. Vaststelling rooilijnplan. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en 40.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning 25 april 2014 artikel 15 en 31 1e lid en Besluit Vlaamse 
Regering betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 47 : de Gemeenteraad.

Art. 31 - Decreet Gemeentewegen

Meer in het bijzonder art. 31.1 houdende specifieke bevoegdheid schepencollege om de gemeenteraad 
samen te roepen om een uitspraak te doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de weg, en 
de vaststelling van de rooilijnplannen. : de Gemeenteraad.

Juridische grond

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning .

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

Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019.

Feiten, context en argumentatie

aanvraag tot omgevingsvergunning
Op 30/12/2019 werd de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2019119890 voor de aanleg 
wegenwerken (riolering, wegenis, groen en recreatieve inrichtingen) in functie van te ontwikkelen 
bedrijventerrein Bramier te Lauwe ontvankelijk en volledig verklaard  
De aanvraag betreft wegenwerken en bevat bijgevolg een nieuw rooilijnplan, waarover de 
Gemeenteraad een beslissing dient te nemen. 



stedenbouwkundig basisgegevens
De aanvraag is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Lauwe Stationsomgeving (Gemeenteraad 28/11/2016) en de eraan verbonden 
planbaten en planschade.

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

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

De aanvraag is niet gelegen binnen de perimeter van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch 
binnen de perimeter van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch in een goedgekeurde niet-
vervallen verkaveling.

Volgende verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag:

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).

- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten (23/07/2008).

- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening – algemeen bouwreglement (11/12/2008).

De aanvraag is volgens het zoneringsplan gelegen in centraal gebied.

historiek
Stedenbouwkundige vergunningen:

 B/2016/228 :  uitbraak asfaltverharding van een deel van de voormalige wegenis Bramier : 
vergunning 22/12/2016

 B/2000/323 : slopen van een bouwvallige stapelplaats (REGULARISATIEDOSSIER) 
vergunning 8/08/2002

 B/2010/1 : slopen van 2 verlaten fabrieksgebouwen : vergunning 27/05/2010

 B/1988/293 :  bouwen van dam : vergunning 20/07/1988

 B/1988/168 : uitbreiden bestaande stapelplaats : vergunning 1/03/1989

 B/1988/32 : wijzigen reliëf van bodem : vergunning 15/03/1989

 B/1987/269 : uitbreiden stapelplaats : vergunning 26/08/1987

 B/1969/415 : bouwen van fabrieksgebouw : vergunning 14-10-19

Milieuvergunningen :

 461/1/A/1 – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – Tegelfabriek – vergund op 23/09/1971 met 
als eindtermijn 23/09/2001;

 461/1/A/2 – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – tijdelijke opslag tegelslijpslib – vergund op 
23/05/1985 met als eindtermijn 23/09/1990;

 461/1/A/3 – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – opslag tegelslijpslib – vergund op 
28/04/1988 met als eindtermijn 23/09/1990;

 461/1/A/4 – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – hernieuwen tijdelijke opslag tegelslijpslib – 
vergund op 06/09/1990 met als eindtermijn 06/09/1995;

 461/1/A/4/B – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – beroep tegen voorwaarden – gunstig op 
06/09/1995;

 461/1/A/5 – ARAB-vergunning – AGMA Novobloc – omvormen en uitbreiden tegelfabriek – 
vergund op 25/10/1990 met als eindtermijn 23/09/2001;



 461/1/E/1 – klasse 1 – AGMA Novobloc – bezinkbekkens voor tegelslijpkalk en slibopslag – 
vergund op 16/02/1995 met als eindtermijn 23/09/2001;

 461/1/E/2 – klasse 1 – AGMA Novobloc – hernieuwing tegelfabriek en opslag tegelslib - 
vergund op 18/01/2001 met als eindtermijn 18/01/2021;

 461/1/E/3 – klasse 1 – AGMA Novobloc –wijziging en/of aanvulling exploitatievoorwaarden 
omheining en groenscherm - vergund op 07/11/2002 met als eindtermijn 18/01/2021;

 461/1/E/3 – klasse 1 – AGMA Novobloc –wijziging en/of aanvulling exploitatievoorwaarden 
omheining en groenscherm - vergund op 07/11/2002 met als eindtermijn 18/01/2021 

Omgevingsvergunningen:

 OMV_2018002170 : Bramier site : vergunning 4/06/2018

 

beschrijving van de aanvraag
beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het zuidoosten van Lauwe op het terrein van de voormalige 
pannenbakkerij Lauwenberg en betontegelfabriek Novobloc.

De site grenst aan de achtertuinen van zowel woningen in de Dronckaertstraat als woningen in de 
Spoorwegstraat.

De site grenst ook aan het open landschap ten zuiden en aan het spoor ten oosten.

De Dronckaertstraat is een drukke straat met rijwoningen en andere functies aan de noordzijde en 
losstaande bebouwing aan de zuidzijde.

De site is gelegen ten zuidwesten van het station van Lauwe.

Het beoogde bedrijventerrein takt aan op de Spoorwegstraat. De Spoorwegstraat is één van de 
invalswegen naar Lauwe, de ontsluiting naar de autostrade gebeurt via het kruispunt met de 
Dronckaertstraat richting Rekkem.

Het te ontwikkelen terrein ligt aan open-ruimtegebied, dat is aangeduid als regionaalstedelijk gebied 
van Kortrijk, waar het stadsrandbos zich kan ontwikkelen. De site ligt in de oksel van de heuvelrug die 
zich uitstrekt ter hoogte van het stadsrandbos Preshoekbos. De Knokbeek flankeert de site langs het 
zuiden. De site vormt de overgang tussen deze groene long en het centrum van Lauwe. Grenzend aan 
de site ligt een natuurgebied, welke in beheer van Natuurpunt is. Dit gebied heeft bijzondere en 
zeldzame natuurwaarden door zijn verleden als ontginningsgebied voor de productie van gebakken 
pannen gevolgd door het gebruik als kalkbezinkingsbekkens, waardoor dit natuurgebied vrij uniek is in 
zijn soort.

 

De site is momenteel braakliggend, na afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen. De gronden 
werden gesaneerd.

  

Het project ligt binnen de contour van het goedgekeurde RUP Lauwe Stationsomgeving(GR 
28/11/2016). Dit RUP wijzigde het milieubelastend industriegebied in zone voor bedrijvigheid.

Het project zal ruimte bieden voor de vraag naar (her)lokalisatie en vestiging van kleinere bedrijven

 

beschrijving van de aanvraag stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag omvat wegenwerken met riolering- en groenaanleg en inrichting van 3 recreatieve 
uitkijkpunten, ten behoeve van het te realiseren bedrijventerrein. Daarbij gaat speciale aandacht uit 
naar de aansluiting op het achterliggende natuurgebied, waarvoor inrichtingsmaatregelen de vrije 
toegang tot het gebied verhinderen.



 

Vanaf de Spoorwegstraat wordt de wegenis tot 45m binnen het ontwerp aangelegd in asfalt met een 
voetpad met een gemiddelde breedte van 2,45 m aan de kant van de toekomstige woonontwikkeling en 
aan zijde van bestaande gebouwen voorzien van een groenzone met breedte 2,75 m. De wegenis 
wordt afgebakend met boordstenen die aansluiten op de bestaande boordstenen van de 
Spoorwegstraat. De berijdbare breedte van de weg is 7 m.

Op einde van deze asfaltweg aan de oostkant (zijde spoorweg) wordt een doorsteek (waterdoorlatende 
verharding) voorzien richting spoorweg met een openbare parking voorzien voor 11 parkeerplaatsen 
(waterdoorlatende materialen) met inbegrip van 1 voorbehouden parkeerplaats voor mindervaliden 
(niet-doorlatende verharding in licht geborstelde cementbeton omwille van toegankelijkheid). Voorbij de 
parking versmalt de doorsteek (zelfde materiaal) als wandelpad richting spoorweg.

Aan de westkant (zijde Dronckaertstraat) wordt conform het RUP een groenvak en een parking in 
doorlatende halfverharding voorzien.

Binnen de centrale zone wordt de rijweg aangelegd in een cementbetonverharding zonder opstanden. 
De wegenis in deze zone watert af richting de centrale wadi. Verderop het gebied watert ze af richting 
de zuidelijke wadi. De bestaande funderingen die na opbraak van de toplagen in een eerder fase 
behouden bleven, worden hergebruikt als onderfundering en werfweg. Aan de rand van de rooilijn wordt 
een zone voorzien voor aan te leggen nutsleidingen met breedte 1,5m.

Tussen de Dronckaertstraat en spoorweg wordt langs de bufferzone van het natuurgebied een 
verbindingsweg voor wandel- en fietsverkeer gerealiseerd in dezelfde geborstelde 
cementbetonverharding.Door het grote niveauverschil op einde van de wegenis richting 
Dronckaertstraat en de beperkte ruimte om een hellend vlak aan te leggen, wordt hier een 
trapconstructie voorzien, met een wielgleuf voor de fietsers aan beide zijden.

De verbindingsweg langs het natuurgebied wordt afgescheiden ten opzichte van de te realiseren 
bufferzone met betonnen keerwanden die deels als zitrand worden uitgevoerd. Daar waar geen 
verhoogde keerwanden zijn, worden stootranden met hoogte 15 cm voorzien.

Er worden langs deze verbindingsweg drie uitkijkpunten gerealiseerd met uitzicht op het natuurgebied.

 

Op de site worden verschillende groenzones ingericht. De groenzones worden daarbij afgestemd op 
het natuurgebied, om een aaneengesloten groen geheel te kunnen vormen. De groenzones hebben 
een dubbele functie : opvang en infiltratie van regenwater en publiek groen. De beplantingen worden 
afgestemd op de aanwezige flora in het natuurgebied.  Een gemengde haag wordt als buffer naar de 
private achtertuinen geplaatst en de inzaaiingen worden aangevuld met enkele bomen. Voor de verdere 
omschrijving en verantwoording van de plantenkeuze wordt verwezen naar de nota van de ontwerper 
en het advies van de groendienst.

 

In het natuurgebied worden enkel werken uitgevoerd in functie van de afwatering van de wadi’s richting 
de Knokbeek. Er wordt getracht een zo klein mogelijke invloed te hebben op het natuurgebied door de 
locatie van de ondergrondse RWA-afvoer zoveel mogelijk langs het tracé van de toekomstige 
fietsverbinding te voorzien.

 

Er wordt een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Voor de afwatering van het hemelwater van de openbare wegverharding en de toekomstige 
verhardingen en dakoppervlakken van de private KMO-units, worden op het terrein twee bufferzones 
voorzien. Eén buffer wordt aangelegd in een centrale zone van de wegenis en de tweede buffer langs 
het natuurgebied. De buffers lozen vertraagd af naar de Knokbeek (gelegen op einde natuurgebied) 
met overstortmogelijkheid.

Omwille van het hoogteverschil naar de Spoorwegstraat (niveauverschil vanaf Spoorwegstraat tot 60m 
binnen de verkaveling bedraagt 250cm) wordt dit deel van het hemelwater opgevangen door een rwa-
riool die aansluit op de bestaande gemengde riool in de Spoorwegstraat.



Voor de KMO units is alle 15m een rwa-wachtaansluiting met diameter 200mm voorzien. De rwa-
hoofdriolering start opwaarts met een diameter 400 en gaat dan afwaarts over naar een diameter 600 
tot aan de Knokbeek.

In de wegverharding wordt een dwa-riolering voorzien langs de beide zijden van de centrale bufferzone. 
Deze dwa-riolering sluit aan op de gemengde riolering in de Spoorwegstraat. Alle 15m wordt een dwa-
wachtaansluiting voorzien voor de KMO's. Deze worden geplaatst naast de rwa-wachtaansluiting. De 
diameter van deze aansluitingen is 160mm. De diameter van de dwa-hoofdriolering is 250mm. 

openbaar onderzoek
De behandeling van de aanvraag verloopt via de gewone procedure, waarbij een openbaar onderzoek 
werd gehouden van 8/01/2020 t.e.m.6/2/2020.

Er werd één bezwaar ingediend.

Het bezwaar heeft geen betrekking op het aspect van de wegen. 

adviezen
Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan Provinciale Dienst Waterlopen (onbevaarbaar 2de cat.).

Op 09/04/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan het agentschap Natuur en Bos

Op 27/02/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan Fluvia

Op  22/01/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan Fluvius.

Op 16/04/2020 werden de offerte en de voorwaarden ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan Proximus.

Op 07/01/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan Telenet.

Op 31/12/2019  werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan de Watergroep.

Op 15/01/2020 werd een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan de dienst Mobiliteit en Openbare Werken (stad).

Op 10/04/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

Op 30/12/2019 werd advies gevraagd aan de Groendienst (stad).

Op 17/01/2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.

project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.

Het voorgenomen project komt voor op bijlage III van het project-MER-besluit. Het project wordt 
beschouwd als een industrieterreinontwikkeling, eerste bebossing en ontbossing met het oog op 
omschakeling naar een ander bodemgebruik  en aanleg van wegen en wordt onderworpen aan een 
project-MER-screening.

De aanvraag betreft wegenisaanleg met rioleringsaanleg, groenaanleg en inrichting van 3 recreatieve 
uitkijkpunten, ten behoeve van te realiseren bedrijventerrein.

Voor een omschrijving van het project en een beoordeling van de impact ervan, wordt verwezen naar 
bovenstaand advies.

Hoewel de project-MER-screening onvoldoende is onderzocht kan wel volgende worden besloten.



Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake mobiliteit, aangezien er voor het 
voorgenomen project geen mobiliteitsstudie vereist is (mobiliteitstoets is toegevoegd) en het project dus 
geen relevante verkeersbewegingen zal genereren. Bijgevolg zijn er ook geen negatieve effecten te 
verwachten inzake de afgeleide disciplines lucht en geluid.

Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake visuele impact, aangezien het 
voorgenomen project niet ligt in of in de directe nabijheid van een vanuit landschappelijk of 
erfgoedkundig oogpunt beschouwd belangrijk gebied.

Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake de waterhuishouding, aangezien het 
voorgenomen project niet ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied of mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied.

Er zijn geen (aanzienlijk) negatieve effecten te verwachten inzake natuurlijke of ruimtelijk kwetsbare 
gebieden, aangezien het voorgenomen project niet ligt in of in de directe nabijheid van een vanuit het 
oogpunt van natuurwaarden beschouwd belangrijk gebied.

Zowat elk project heeft milieueffecten. Enkel voor de projecten met aanzienlijke milieueffecten moet een 
MER worden opgemaakt. Rekening houdend met de aard en eerder beperkte omvang van het project, 
de ruimtelijke context en de relatie tot de omgeving, kan geconcludeerd worden dat het project geen 
aanzienlijke effecten zal veroorzaken zodat de opmaak van een MER niet vereist is.

advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
functionele inpasbaarheid

Deze vergunningsaanvraag voor de wegenis- riolerings- en omgevingsaanleg, staat in functie van de 
ontwikkeling van de site voor lokale bedrijvigheid.

Het gebied was voormalig bestemd voor milieubelastende industrie. Gezien de context van het 
woongebied rondom de site wijzigde het goedgekeurde RUP Lauwe Stationsomgeving het 
milieubelastend industriegebied in zone voor bedrijvigheid. De voorliggende aanvraag is in 
overeenstemming met de bepalingen van dit RUP.

De site ligt in een gemengde woonomgeving aan de rand van de bebouwde kern. De site is omzoomd 
door woningen met hier en daar een activiteit waaronder een bouwbedrijf, een dokter, een 
horecazaak... Zodoende kan de site zich ontwikkelen als deel van het dorpsweefsel van Lauwe. Een 
goede inpassing en overgang is voorzien bij de ontwerpkeuzes. 

Het ontwerp stimuleert gedeeld gebruik voor de buurtbewoners met voetgangersdoorsteken, 
fietsverbindingen en recreatieve voorzieningen.  

De open terreinen aansluitend op de site worden mee ingezet in functie van natuurontwikkeling die 
aansluiting vindt met het stadsrandbos. De toekomstige bestemming  zal de overgang naar het 
natuurdomein en flankerende woonlinten realiseren. De site dient te worden ontwikkeld als een 
volwaardig deel van het dorp Lauwe, dat de link legt tussen het wonen, de natuur, het open landschap.

Mobiliteitsimpact

De site wordt ontsloten via de Spoorwegstraat. De Spoorwegstraat is één van de invalswegen naar 
Lauwe. De ontsluiting naar de autostrade gebeurt via het kruispunt met de Dronckaertstraat richting 
Rekkem.

De herbestemming van voormalige milieubelastende industrie tot een zone voor KMO bedrijven heeft 
een positieve impact op de verkeersafwikkeling en is meer op maat van de omgeving.De verwachte 
vloeroppervlakte van de lokale bedrijven is eerder beperkt en conform het RUP kunnen bedrijven met 
een grote invloed op mobiliteit en verkeersbelasting niet toegelaten worden op Bramier.  Mogelijke 
maatregelen, om de verkeersstromen zo goed mogelijk te begeleiden en te sturen worden aangehaald 
in de project-MER-screeningsnota.

Het opnemen van het bedrijventerrein in een bovenlokaal fietsroutenetwerk en een fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk stimuleert het gebruik van niet-gemotoriseerd verkeer.



Langsheen de sporen is ruimte gereserveerd voor een fietssnelweg. De realisatie van deze 
fietssnelweg maakt geen deel uit van deze vergunningsaanvraag en de aanduiding is louter informatief.

16 Gedeelde parkeerplaatsen zijn voorzien aan de toegang van het bedrijventerrein, waaronder 1 
voorbehouden parkeerplaats voor mindervaliden. Er wordt voorgesteld om 11 parkeerplaatsen na de 
kantooruren ter beschikking te stellen van de buurt.

De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

Het bedrijventerrein streeft naar een aangename ruimtelijke invulling, die aantakt op het dorpsleven 
van  Lauwe. Er wordt gezocht naar verbindingen met de omgeving en het kwalitatief mengen van 
toekomstige bedrijvigheid met de kern van Lauwe en het nabijgelegen natuurgebied. De ontwerper 
motiveert dit voldoende in de bijgevoegde nota.

De inrichting van het bedrijventerrein krijgt een eigen karakter door het voorzien van een centraal groen 
plein met waterbuffering en extensieve beplanting als overgang naar het ten zuiden gelegen 
natuurgebied.

Het ontwerp zet in op meervoudig ruimte gebruikt. De recreatieve belevingsplekken aan de zuidkant 
van de site kunnen worden gebruikt door bewoners, wandelaars, fietsers, werknemers en werkgevers.

Het ontwerp voor het bedrijventerrein streeft naar een hoge beeldkwaliteit binnen de publieke ruimte. 
Voor een zo goed mogelijke landschappelijke integratie van de bedrijfsgebouwen, wordt de 
groenaanleg afgestemd op de bestaande soorten in het natuurgebied.

Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf

Volgens het geoloket Onroerend Erfgoed valt de site onder de zone ‘Gebied waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten valt’, bijgevolg zullen de werken geen effecten hebben op vlak van archeologie. 
Voormalige pannenbakkerij Lauwenberg, als bouwkundig relict opgenomen in de inventaris van 
onroerend erfgoed, is ondertussen gesloopt.

Het reliëf van de bodem wordt gewijzigd  om de optimale maaiveldniveaus te bereiken. Deze 
wijzigingen worden weergegeven in de diverse terreinprofielen. Ten gevolge van de nieuwe peilen mag 
er geen wateroverlast ontstaan bij de naburige percelen.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

De site wordt voor mechanisch verkeer enkel ontsloten via de Spoorwegstraat. De Spoorwegstraat is 
één van de invalswegen naar Lauwe. De ontsluiting naar de autostrade gebeurt via het kruispunt met 
de Dronckaertstraat richting Rekkem. In de project-MER-screeningsnota wordt aangehaald dat 
momenteel de Dronckaertstraat een capaciteit heeft van 600 pae/spitsuur en dat de bijkomende 
verkeersbewegingen met andere woorden niet doorslaggevend zijn ten aanzien van de capaciteit van 
de weg.

De herbestemming van voormalige milieubelastende industrie tot een zone voor KMO bedrijven heeft 
een positieve impact op de verkeersafwikkeling, de veiligheid in het algemeen en is meer op maat van 
de omgeving.De verwachte vloeroppervlakte van de lokale bedrijven is eerder beperkt en conform het 
RUP kunnen bedrijven met een grote invloed op mobiliteit en verkeersbelasting niet toegelaten worden 
op Bramier.  

Mogelijke maatregelen, om de verkeersstromen zo goed mogelijk te begeleiden en te sturen worden 
aangehaald in de project-MER-screeningsnota toegevoegd bij het aanvraagdossier : onderzoek naar 
mogelijkheid spoorgebonden bedrijvigheid, aanrijroutes communiceren vanuit bedrijven naar 
leveranciers,  bewegwijzering voor het uitrijdende verkeer, bijkomende maatregelen overwegen voor 
het kruispunt Dronckaertstraat-Spoorwegstraat

Het opnemen van het bedrijventerrein in een bovenlokaal fietsroutenetwerk en een fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk stimuleert het gebruik van niet-gemotoriseerd verkeer.

Langsheen de sporen is ruimte gereserveerd voor een fietssnelweg. De realisatie van deze 
fietssnelweg maakt geen deel uit van deze vergunningsaanvraag en de aanduiding is louter informatief.

De nieuwe wegenis draagt door zijn aantakking op het bestaand wegennet bij tot de herwaardering en 
bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op



recreatief als op functioneel vlak.

Bijgevolg werd bij de ontwerpkeuzes de hinder tot het minimum herleid en het gebruiksgenot verhoogd 
ten opzichte van de vroegere situatie, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid en de 
veiligheid in het algemeen.

watertoets
De aanvraag betreft nieuwe wegenis en riolering voor toekomstige KMO-zone Bramier te Lauwe.

De aan te leggen nieuwe verhardingen worden opgevangen via een centrale buffer-/infiltratiezone en in 
een tweede buffer-/infiltratiezone aan de rand van het naastliggend natuurgebied.

De buffers staan met elkaar in verbinding en lozen vertraagd af met overstortmogelijkheid naar de 
Knokbeek die zich op het einde van het natuurgebied bevindt.

Voor verdere omschrijving wordt verwezen naar het voorwaardelijk gunstig advies van de provinciale 
dienst Waterlopen.

Decreet omgevingsvergunning
Art. 31. §1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg 
omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in
voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad 
samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van de gemeenteweg.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en 
over de eventuele opname in het openbaar domein.
Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend
geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 
mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad
kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele 
vergunning opneemt.

Het schepencollege roept de gemeenteraad samen om een uitspraak te doen over de ligging, de 
breedte en de uitrusting van de weg. 

Decreet gemeentewegen
Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande 
goedkeuring van de gemeenteraad. Het decreet voorziet ook procedurele bepalingen over 
gemeentelijke rooilijnplannen. De gemeente is belast met het beheer en de afpaling van de 
gemeentewegen en het vrijwaren van de publieke doorgang over de volledige breedte van de 
gemeenteweg.

De vastlegging van een gemeenteweg heeft tot gevolg dat op de gemeente de rechtsplicht rust om over 
te gaan tot de realisatie, de vrijwaring en het beheer van de gemeenteweg overeenkomstig de in dit 
decreet opgenomen instrumenten en handhavingsmaatregelen (last tot herstel, bestuursdwang en 
dwangsom).

 

Art. 4. Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening 
gehouden met de volgende principes:
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die 
afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen; 
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie 
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van
de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 



verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig
tegen elkaar afgewogen.

Aftoetsing aan de algemene principes zoals bepaald in het Decreet Gemeentewegen

1. wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang
Er is voorzien in verbindingen met de omgeving en het kwalitatief mengen van toekomstige 
bedrijvigheid met de kern van Lauwe en het nabijgelegen natuurgebied.

De nieuwe wegenis zal niet enkel dienst doen ter ontsluiting van het te realiseren bedrijventerrein maar 
zal door de aantakkingen op de bestaande wegenis de site doorwaadbaar maken voor diverse 
weggebruikers. 

Het ontwerp stimuleert gedeeld gebruik voor de buurtbewoners met voetgangersdoorsteken, 
fietsverbindingen en recreatieve voorzieningen. 

Het opnemen van het bedrijventerrein in een bovenlokaal fietsroutenetwerk en een fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk stimuleert de doorwaadbaarheid ten dienste van het algemeen belang.

De toekomstige bestemming  van de totale site zal de overgang naar het natuurdomein en flankerende 
woonlinten realiseren. De site zal zich ontwikkelen als een volwaardig deel van Lauwe, dat de link legt 
tussen het wonen, de natuur, het open landschap.

   

2. wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel, die 
afdoende wordt gemotiveerd.

Dit principe is niet van toepassing in huidige aanvraag tot omgevingsvergunning site Bramier; het 
betreft de aanleg van nieuwe wegenis zonder bestaande infrastructuur.

 

3.de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen.

De site wordt voor mechanisch verkeer enkel ontsloten via de Spoorwegstraat. De Spoorwegstraat is 
één van de invalswegen naar Lauwe. De ontsluiting naar de autostrade gebeurt via het kruispunt met 
de Dronckaertstraat richting Rekkem. In de project-MER-screeningsnota wordt aangehaald dat 
momenteel de Dronckaertstraat een capaciteit heeft van 600 pae/spitsuur en dat de bijkomende 
verkeersbewegingen met andere woorden niet doorslaggevend zijn ten aanzien van de capaciteit van 
de weg.

De herbestemming van voormalige milieubelastende industrie tot een zone voor KMO bedrijven heeft 
een positieve impact op de verkeersafwikkeling en is meer op maat van de omgeving.De verwachte 
vloeroppervlakte van de lokale bedrijven is eerder beperkt en conform het RUP kunnen bedrijven met 
een grote invloed op mobiliteit en verkeersbelasting niet toegelaten worden op Bramier.  

Mogelijke maatregelen, om de verkeersstromen zo goed mogelijk te begeleiden en te sturen worden 
aangehaald in de project-MER-screeningsnota toegevoegd bij het aanvraagdossier : onderzoek naar 
mogelijkheid spoorgebonden bedrijvigheid, aanrijroutes communiceren vanuit bedrijven naar 
leveranciers,  bewegwijzering voor het uitrijdende verkeer, bijkomende maatregelen overwegen voor 
het kruispunt Dronckaertstraat-Spoorwegstraat

Het opnemen van het bedrijventerrein in een bovenlokaal fietsroutenetwerk en een fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk stimuleert het gebruik van niet-gemotoriseerd verkeer.

Langsheen de sporen is ruimte gereserveerd voor een fietssnelweg. De realisatie van deze 
fietssnelweg maakt geen deel uit van deze vergunningsaanvraag en de aanduiding is louter informatief.

De nieuwe wegenis draagt door zijn aantakking op het bestaand wegennet bij tot de herwaardering en 
bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op

recreatief als op functioneel vlak.

Bijgevolg draagt deze nieuwe wegenis bij tot de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau.



 

4. wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend 
perspectief.
De bedrijvensite ontsluit via de Spoorwegstraat. De Spoorwegstraat is de verbindingsweg naar het 
centrum van Lauwe en zo verder naar Wevelgem. Ter hoogte van het kruispunt met de 
Dronckaertstraat kan via Rekkem de E17 opgereden worden en kan in de andere richting via Marke 
Kortrijk worden bereikt. 

Het bedrijventerrein verlaten in oostelijke richting via de Aalbeeksesteenweg geeft verbinding via 
Aalbeke naar Kortrijk en Moeskroen.

Ter hoogte van het bedrijventerrein en het natuurgebied is ruimte gereserveerd, zodat de provincie 
West-Vlaanderen langsheen de sporen een fietssnelweg kan realiseren tussen de Spoorwegstraat, 
Kleine Molenstraat en de onverharde Krinkelwegel. In overleg met Natuurpunt MenenWevelgem werd 
de locatie van de fietssnelweg voorzien waar deze het minste natuurwaarden schaadt. Zie de 
reservatiestrook voor deze fietspaden op de informatieve inplantingsplannen. De realisatie van deze 
fietssnelweg maakt geen deel uit van deze vergunningsaanvraag en de aanduiding is louter informatief.

 

5. bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie 
van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te 
brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten 
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Het bedrijventerrein streeft naar een aangename ruimtelijke invulling, die aantakt op het dorpsleven van 
Lauwe. Er wordt gezocht naar verbindingen met de omgeving en het kwalitatief mengen van 
toekomstige bedrijvigheid met de kern van Lauwe en het nabijgelegen natuurgebied. De ontwerper 
motiveert dit voldoende in de bijgevoegde nota.

De nieuwe wegenis houdt rekening met de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de 
bestaande gemeentewegen en wenst deze te optimaliseren, in het bijzonder om aan de huidige en 
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen, door het opnemen van het bedrijventerrein in 
een bovenlokaal fietsroutenetwerk en een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk. 

Langsheen de sporen is ruimte gereserveerd voor een toekomstig aan te leggen fietssnelweg. 

 

Art. 10. Bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen 
wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld

in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader
en afwegingskader, vermeld in artikel 6.

In de beleidsnota Samen Menen maken 2019-2024 werden o.a. volgende prioriteiten vastgelegd :

- veilig Menen waarvan de verkeerveiligheid een onderdeel uitmaakt

- Net en mobiel Menen : er wordt werk gemaakt van een ambitieus mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 
2030' met inzet op en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum en het stimuleren van duurzame 
alternatieve vervoersmiddelen, zowel binnen de stad als in de omliggende gemeenten. Team 8930 wil 
een veilig en vlot verkeer in Menen, met aandacht voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid en de 
wens de fietsinfrastructuur te versterken. Er wordt werk gemaakt van een veilig, comfortabel en goed 
gestructureerd netwerk voor elke type weggebruiker. Er zal gezorgd worden dat vrachtverkeer richting 
de industrieterreinen slechts minimaal in contact komt met het centrum, de schoolomgevingen en de 
woonkernen.

- Groen en klimaatvriendelijk Menen : Menen kiest er voor om meer groen aan te brengen en te 
ontharden. Ondernemers worden gestimuleerd om groene energie aan te kopen. Er worden 
maatregelen getroffen om de afvalberg te verkleinen.



- Menen ondernemende grensstad : er wordt ingezet op het verduurzamen van de bedrijventerreinen. 
In overleg met de bedrijven wordt er geactiveerd op on(der)benutte percelen en gestreefd naar een 
duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. 

 

Art. 11. §1. De gemeenten leggen de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun 
grondgebied vast in gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond.
De gemeentelijke rooilijnplannen komen tot stand op de wijze, vermeld in afdeling 2. De procedure voor 
het tot stand komen van gemeentelijke rooilijnplannen is
ook van toepassing op het wijzigen ervan.

De zate van de wegenis is actueel eigendom van de Intercommunale Leiedal, aanvrager van deze 
omgevingsvergunning. Na aanleg en realisatie is deze wegenis bedoeld om opgenomen te worden in 
het openbaar domein van de stad Menen, voor openbare wegenis.

Goedgekeurde realisatieovereenkomst

Er werd een realisatieovereenkomst afgesloten en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
28/09/2015 (zie bijlage). Daarin wordt vermeld dat na de definitieve oplevering de gronden en 
meegaande riolen, wegenis, groen- en waterbuffer, fiets- en wandelpaden, parkeervakken en de 
overige voorzieningen, hierna genoemd 'infrastructuur' kosteloos door Leiedal aan de Stad zal worden 
overgedragen om ingelijfd te worden in het gemeentelijk openbaar domein. De stad verbindt zich ertoe 
de infrastructuur op eerste verzoek van Leiedal over te nemen. Leiedal neemt daartoe het initiatief om 
de akte(s) van overdracht (opmetingen, plannen, registratie, hypotheek) worden door Leiedal gedragen.

 

Conform de bepalingen van het Decreet Gemeentewegen, in het bijzonder art. 8 (niemand kan 
een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van 
de gemeenteraad)

wordt de vraag gesteld aan het schepencollege om de zaak der wegen voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 

Conform de bepalingen van het Decreet Gemeentewegen, in het bijzonder art. 16§1 (het college 
van burgemeester en schepenen neemt de nodige maatregelen voor de opmaak van de gemeentelijke 
rooilijnplannen)

wordt het schepencollege verzocht het gemeentelijk rooilijnplan ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

In overeenstemming met art. 12§2 Decreet Gemeentewegen
wordt het wegenisdossier opgenomen in de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen, gezien dit past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden 

Het rooilijnplan BA_LBR_O_N_rooilijnplan_DEFINITIEF  en de bijhorende legende 
BA_LBR_L_DEFINITIEF, dd. 13/12/2019, opgemaakt door Els van den Oudenhoven (Buur), maakt 
deel uit van deze aanvraag tot omgevingsvergunning en voldoet aan de voorwaarden van art. 16§2, 
met name  

Het rooilijnplan BA_LBR_O_N_rooilijnplan_DEFINITIEF  en de bijhorende legende 
BA_LBR_L_DEFINITIEF, dd. 13/12/2019, opgemaakt door Els van den Oudenhoven (Buur) bevat 
concreet

1° de toekomstige rooilijn

2° de kadastrale nummers en de oppervlakte

3° de naam van de eigenaars

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Artikel 1:

De Raad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek zoals gevoerd in het kader van 
de bij het College van Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning 
OMV_2019119890 voor de aanleg wegenwerken (riolering, wegenis, groen en recreatieve inrichtingen) 
in functie van het  te ontwikkelen bedrijventerrein Bramier te Lauwe  zoals ingediend door bouwheer 
Leiedal IC. 

Artikel 2: 

De Raad beslist tot goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van de bij het College van 
Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2019119890 voor 
de aanleg wegenwerken (riolering, wegenis, groen en recreatieve inrichtingen) in functie van het  te 
ontwikkelen bedrijventerrein Bramier te Lauwe  zoals ingediend door bouwheer Leiedal IC.

Artikel 3:

De Raad beslist tot vaststelling van het rooilijnplan zoals ingediend door bouwheer Leiedal in het kader 
van de bij het College van Burgemeester en Schepenen voorliggende aanvraag tot 
omgevingsvergunning OMV_2019119890 voor de aanleg wegenwerken (riolering, wegenis, groen en 
recreatieve inrichtingen) in functie van het  te ontwikkelen bedrijventerrein Bramier te Lauwe.

9. GR/2020/076 | Legislatuurovereenkomst samenwerking Stadlandschap Leie en Schelde. 
Goedkeuring. 
Feiten, context en argumentatie

Stadslandschap Leie en Schelde
Stadlandschap Leie en Schelde werd in 2015 opgericht als regionaal project door Provincie West-
Vlaanderen. Met het Stadlandschap Leie en Schelde wil de Provincie West-Vlaanderen samen met 
gemeentebesturen en in overleg met de natuur-, landbouw- en toeristische sector verder werk maken 
van een (be)leefbaar landschap in de regio. Er wordt gewerkt rond vier verschillende thema's:

 (Be)leefbaar landschap: Met de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen, zoals 
poelen, hagen, houtkanten en boomgaarden wordt gewerkt aan een ecologisch en visueel 
interessant landschap dat de leefbaarheid en de belevingswaarde van de regio verhoogt.

 Natuur als buur: Met soortbeschermingsacties worden de handen uit de mouwen gestoken om 
de biodiversiteit een handje te helpen en anderzijds zo veel mogelijk mensen te 
enthousiasmeren om in hun eigen tuin of buurt aan de slag te gaan.

 Speels ontdekken en Natuurhelden: Aan de hand van allerhande activiteiten en producten 
proberen iedereen kennis te laten maken met de natuur en het landschap waarin we wonen, 
werken en ontspannen.

 Op verkenning: Aan de hand van evenementen, fiets- en wandellussen, brochures en nuttige 
tips, goesting doen krijgen om onze veelzijdige regio te verkennen.  

Stad Menen en Stadlandschap Leie en Schelde
Stad Menen is sinds 2015 lid van Stadlandschap Leie en Schelde. Jaarlijks werd een werkplan 
opgemaakt met concrete projecten voor dat jaar. Omdat de deputatie streeft om in alle regio's van de 
provincie de stadlandschappen en regionale landschappen gelijk te schakelen op het vlak van werking, 
worden er enkele aanpassingen doorgevoerd voor Stadlandschap Leie en Schelde.  

Het Stadlandschap rolt vanuit zijn platform-rol een breed gedragen doelgroepenwerking uit. De 
doelgroepenwerking van het Stadlandschap spitst zich toe op: 

 Concrete inrichtingsprojecten in functie van landschap en biodiversiteit op terreinen van derden 
(=zélf aan de slag)



 het verhogen van de kennis én de zelfredzaamheid van doelgroepen om bij te dragen tot de 
gewenste doelen (=educatie/empowerment) 

 Het bereiken van het grote publiek (communicatie/sensibilisatie)

 Het bereiken van niche-publiek met activiteiten (=beleving) 

Deze thematische doelgroepenwerking wordt geconcretiseerd in jaarlijkse actieplannen. Deze jaarlijkse 
actieplannen zullen ditmaal opgemaakt worden als een globaal programma voor de hele regio Zuid-
West-Vlaanderen. De duurtijd van de nieuwe overeenkomst zou ditmaal ook gelden voor de duurtijd 
van het meerjarenprogramma van de provincie en de stad (t.e.m 2025).  

Het Stadlandschap krijgt aansturing vanuit een initiatiefgroep met een politieke en ambtelijke 
vertegenwoordiging van iedere gemeente en politieke en ambtelijke vertegenwoordiging van de 
provincie. Het jaaractieplan wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd aan deze initiatiefgroep. 

Er wordt daarnaast ook gerekend op een financiële bijdrage vanaf 2021. Die bijdrage bedraagt 
€0,20/inwoner. Het Stadlandschap investeert deze bijdrage integraal in zijn projectwerking. Deze 
jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op basis van de inwonersaantallen per 01/01 van het voorgaande 
jaar. Op de becijferde waarde wordt een forfaitaire en cumulatieve index toegepast van 1,5% per 
kalenderjaar. 

Het volledige voorstel tot legislatuurovereenkomst is in bijlage terug te vinden.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels wenst te benadrukken dat het een goede zaak is voor de stad om dergelijk 
samenwerkingsvoorstel te maken. Hij heeft het in het verleden al gezegd dat de stad een parcours 
heeft zeker als het over milieu en omgevingsdiensten gaat, dat niet zo rechtlijnig is en waarbij de stad 
heel wat kennis van zaken verliest. En bij deze wordt er toch een mogelijkheid gecreëerd om ervaring in 
huis te halen zij het dan via een derde om, in dit geval de provincie. Hij is blij dat er weer wat expertise 
in huis kan worden gehaald.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enige artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met de legislatuurovereenkomst tussen Stadlandschap 
Leie en Schelde en Stad Menen, als volgt:

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
inzake de werking van

Het Stadlandschap Leie en Schelde
 

Tussen de partijen
Het Stadlandschap Leie en Schelde, waarvoor optreedt De Heer Jurgen Vanlerberghe, de 
gedeputeerde, hierna genoemd ‘het Stadlandschap’

De Stad Menen, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreedt De Heer Eddy Lust, burgemeester, en De Heer Eric Algoet, algemeen directeur, hierna 
genoemd ‘de stad’

wordt overeengekomen wat hierna volgt.  
 
Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst  

Artikel 1
Deze overeenkomst legt de afspraken vast tussen het Stadlandschap en de stad mbt de onderlinge 
samenwerking in het kader van het Stadlandschap Leie en Schelde.  



 
Hoofdstuk 2: duur van de overeenkomst

Artikel 2
Deze overeenkomst gaat in op 01/01/2020 en loopt tot en met het kalenderjaar 2025, gelijklopend met 
de provinciale en gemeentelijke meerjarenplanning die ook de legislatuurperiode met 1 jaar overstijgt.   

Artikel 3
De stad kan vroegtijdig een einde stellen aan deze overeenkomst.  Hiertoe dient vóór 1 november aan 
de andere partij een aangetekend schrijven te worden gericht met deze mededeling.  De overeenkomst 
wordt daarmee feitelijk verbroken op 31/12 van hetzelfde jaar.

Artikel 4
Het Stadlandschap kan op elk ogenblik de overeenkomst éénzijdig verbreken, op grond van valse 
verklaringen en/of documenten, of indien de bepalingen van deze overeenkomst niet nageleefd zouden 
worden.

Artikel 5
Ingeval van éénzijdige verbreking van de overeenkomst kan de partij, die het opzeggen van deze 
overeenkomst moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen.

Hoofdstuk 3 : doelstelling en taken van het Stadlandschap
Artikel 6: globale doelstelling
Het Stadlandschap is een streekorganisatie die wil bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de 
regio. Het wil voor de bevolking/de bezoeker een regionale en lokale meerwaarde verwezenlijken door 
te werken op landschapszorg, op natuurzorg, op groen in de bebouwde omgeving of regio-kennis en –
fierheid en op kwalitatieve recreatie in eigen streek.

 

Artikel 7: Overlegplatform

Het Stadlandschap is een regionaal platform waarin verschillende overheden en organisaties, allen met 
belangen of taakstelling binnen de thema’s ‘landschap’, ‘biodiversiteit’, ‘groen in de stad’, ‘streek’ en 
‘recreatie’, mekaar ontmoeten en onderling afstemmen. 

Alle publieke en private actoren in de regio die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van 
het Stadlandschap kunnen deel uitmaken van het platform.

Arikel 8: Thematische doelgroepenwerking 
Het Stadlandschap rolt vanuit zijn platform-rol een breed gedragen doelgroepenwerking uit rond 
diezelfde thema’s (‘landschap’, ‘biodiversiteit’, ‘groen in de stad’, ‘streek’ en ‘recreatie’). 

Onder de noemer ‘landschap’ wordt activiteit ontwikkeld gericht op het herstel, het behoud én het 
beheer van landschaps(ecologische) waarden in het buitengebied. 

Onder de noemer ‘biodiversiteit’ wordt activiteit ontwikkeld gericht op het behoud en het herstel van 
populaties van doelsoorten : enerzijds laagdrempelige acties gericht op soorten met een minder 
precaire status (bijvoorbeeld : paddenoverzetacties, acties rond zwaluwen, acties rond bijen, …), 
anderzijds een biodiversiteitswerking rond ‘moeilijker’ soorten die methodologisch onderbouwd wordt 
met een soortactieprogramma.  

Onder de noemer ‘groen in de bebouwde omgeving’ wordt activiteit ontwikkeld gericht op méér en 
biodiverser groen/natuur in de bebouwde omgeving.  De focus ligt minimaal op openbaar groen, op 
tuinen en op bedrijventerreinen.   

Onder de noemer ‘streek’ wordt activiteit ontwikkeld gericht op het verhogen van de kennis van eigen 
streek/omgeving/geschiedenis/…  

Onder de noemer ‘recreatie’ wordt activiteit ontwikkeld gericht op de recreatieve beleving van het 
landschap.  De focus ligt daarbij niet op het ontwikkelen van recreatieve producten, maar op het 
bewaken van de randvoorwaarden voor kwalitatieve recreatie (beheer van recreatieve infrastructuur, 



begeleiding/ondersteuning van derde partijen mbt de openstelling van nieuwe recreatieve infrastructuur, 
het vermijden van – of remediëren van recreatieve overdruk op het landschap, … 

De doelgroepenwerking van het Stadlandschap spitst zich toe op: 

1. Concrete inrichtingsprojecten ifv landschap en biodiversiteit op terreinen van derden (=zélf aan 
de slag)

2. het verhogen van de kennis én de zelfredzaamheid van doelgroepen om bij te dragen tot de 
gewenste doelen (=educatie/empowerment) 

3. Het bereiken van het grote publiek (communicatie/sensibilisatie)

4. Het bereiken van niche-publiek met activiteiten (=beleving)  

Deze thematische doelgroepenwerking wordt geconcretiseerd in jaarlijkse actieplannen (zie verder).  

Hoofdstuk 4 : Engagementen van beide partijen  
 
Artikel 9 Engagementen van het Stadlandschap

§ 1 Personeel
Het Stadlandschap garandeert een basisbezetting van 3 personeelsleden, met alle nodige 
arbeidsmiddelen. Het gaat om

-      1 coördinator

-      1 landschapsconsulent

-      1 NME-medewerker

Tijdens de looptijd van deze overeenkomst zal het Stadlandschap nog extra versterkt worden met één 
aanvullend personeelslid, normaalgezien in 2022.

§ 2 projectmiddelen
Het Stadlandschap beschikt als basis over volgende eigen middelen voor het financieren van projecten 
over zijn totale werkgebied.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

123.000 € 126.000 € 132.000 € 138.000 € 144.000 € 150.000 €

 

Het stadlandschap staat daarenboven ook in voor de kosten verbonden aan de opmaak en de druk van 
twee landschapskranten op jaarbasis. 

Deze middelen worden uitgebreid met de bijdrage van de stad in de structurele werking van het 
Stadlandschap (zie artikel 11 § 2). 

De som van al deze middelen vormen de ‘basis’portefeuille van waaruit het Stadlandschap zijn 
projectwerking financiert.   

§ 3
Het Stadlandschap concretiseert de inzet van zijn mensen en de besteding van zijn middelen jaarlijks in 
een actieplan.  Dit actieplan wordt opgemaakt in overleg met alle partners. 

Iedere actie

1. wordt inhoudelijk geduid (Wat is het globale projectopzet en wat is de precieze rol van het 
Stadlandschap)

2. krijgt een concreet en een meetbaar ‘doel’ mee

3. krijgt een budget toegewezen

4. krijgt een hoeveelheid VTE toegewezen (medewerkers op naam)

Het actieplan geeft ook weer welke inzet concreet kan/mag verwacht worden op het grondgebied van 
de stad. 



Het Stadlandschap streeft naar evenwichtige actieplannen waarin de beschikbare mensen en middelen 
billijk worden gespreid over alle deelnemende steden en gemeenten. Het na te streven evenwicht wordt 
niet noodzakelijk afgetoetst op jaarbasis, maar eerder op basis van de volledige termijn van deze 
overeenkomst.  

Het actieplan is geen formeel engagement, maar veeleer een streefdoel, waar desgevallend ook van 
afgeweken kan worden.  

Het jaaractieplan wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de initiatiefgroep (zie artikel 12).

§ 4
Het Stadlandschap rapporteert over de inzet van zijn mensen en de besteding van zijn middelen 
jaarlijks in een verslag. 

Het verslag correspondeert met de structuur van het actieplan waarover het rapporteert. 

Het verslag biedt het overzicht hoe – actie per actie – de doelen wel of niet werden gehaald.  Het bevat 
daarom : 

 

1. Een inhoudelijke toelichting (Wat is er evt. anders gelopen dan gepland?  Waarom? …)

2. Een meting in relatie tot het in het jaarplan gestelde meetbare doel

3. Het feitelijke bestede budget in relatie tot het geplande budget  

4. De feitelijke personeelsinzet (in VTE en op naam) in relatie de geplande personeelsinzet. 

 

Artikel 11 engagementen van de stad/de gemeente
§1
De stad onderschrijft de doelstellingen en de aanpak van het Stadlandschap en werkt er actief aan 
mee.

§2
De stad ondersteunt de werking van het Stadlandschap structureel ten belope van 0,20 € /inwoner 
(=basisbijdrage) en dit vanaf 2021.

Het Stadlandschap investeert deze bijdrage integraal in zijn projectwerking.   

Deze jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op basis van de inwonersaantallen per 01/01 van het 
voorgaande jaar (bv. bijdrage 2020 op basis  van inwonersaantal op 01/01/2019) en wordt jaarlijks 
geïndexeerd.  Voor de berekening van de basisbijdrage nemen we de gezondheidsindex van juni 2020 
(= aanvangsindex) als referentiewaarde.

basisbijdrage x gezondheidsindex

aanvangsindex
= geïndexeerde basisbijdrage

 

De gewenste bijdrage van de stad voor jaar X, wordt volgens hogere berekeningswijze meegedeeld in 
de maand augustus van het jaar X-1.

De stad betaalt deze bijdragen binnen de 40 kalenderdagen na ontvangst van een schuldvordering van 
het Stadlandschap. 

§3
De stad draagt financieel bij tot de KLE-werking van het Stadlandschap. 

Op haar verzoek wordt de KLE-werking gebiedsdekkend voor zijn grondgebied uitgerold, en dat voor 
alle beoogde doelgroepen.

De stad draagt daarbij 30% van de kosten voor KLE-projecten op zijn grondgebied. 

De stad voorziet daartoe €5.500 op haar begroting.   



De concrete bijdrage zal daarbij gevorderd worden door het Stadlandschap onder de vorm van 30% 
van de bewezen kosten. 

§4
De stad draagt 50% van de kosten van het programma Natuurhelden van het Stadlandschap op haar 
begroting.

§5 
Op het niveau van de jaarlijkse actieplannen kunnen aanvullende geldelijke bijdragen worden 
overeengekomen vanwege de stad, bijvoorbeeld voor projecten niet binnen de reguliere personele - en 
financiële kaders van het Stadlandschap kunnen ondervangen worden.     

 

Hoofdstuk 5 de praktische organisatie van de samenwerking 
Artikel 12
Het Stadlandschap krijgt aansturing vanuit een initiatiefgroep met een politieke en ambtelijke 
vertegenwoordiging van iedere gemeente en politieke en ambtelijke vertegenwoordiging van de 
provincie.  De initiatiefgroep vergadert minimaal 2 maal per jaar.  In onderlinge afspraak kunnen, op 
agenda of permanent, andere besturen of streekverenigingen aan de initiatiefgroep deelnemen.

Naast de initiatiefgroep kunnen volgens de noodzaak ook specifieke werkgroepen opgestart worden 
met zowel ambtelijke partners als lokale (middenveld)organisaties. 

Hoofdstuk 6: Wijzigingen aan de overeenkomst  
 
Artikel 13
Deze overeenkomst kan na onderling overleg en bij beslissing van de initiatiefgroep worden gewijzigd 
of aangevuld.   
 
 
Opgemaakt te Menen, op 3 juni 2020    
 
 
Namens het Stadlandschap
 
Hannelore Zoetardt

  
 

  
 
Namens de stad

Eddy Lust

10. GR/2020/078 | Aanvullend verkeersreglement inzake de afbakening van de zone 30 
schoolomgeving. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Juridische grond

 nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 decreet lokaal bestuur 22 december 2017;

 wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;



 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg;

 MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 Overwegende dat het aanvullend reglement gemeentewegen en gewestwegen betreft;

Feiten, context en argumentatie

De stad kent verschillende evoluties inzake mobiliteit, waarbij sterk wordt ingezet op het veiliger maken 
van de schoolomgevingen. 

Het voorstel wordt voorgelegd om de zone 30 in de Koning Boudewijnstraat tot aan de Vlasbloemstraat 
uit te breiden. Zodoende kan ook de toegang via de Dahliastraat tot de Go! School Ter Molen beter 
beveiligd worden.

Hiervoor dient het aanvullend verkeersreglement aangepast te worden.

Deze aanpassing kadert bovendien in het streven naar het maximaal inzetten op zone 30 in de 
woonkernen, zoals vastgelegd in de beleidsnota van het stadsbestuur.

 Ontwerp AVR werd voorgelegd aan de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit dd. 
18.05.2020

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: In de volgende straten, zijnde gemeentewegen en gewestwegen, wordt de zone 30 km/u in 
schoolomgevingen ingevoerd:

§1. MENEN
- de Ieperstraat vanaf de St. Franciscuskerk tot aan de Grote Markt (gedeelte gewestweg N8)
- de Grote Markt (gedeelte gewestweg N8)
- de Bruggestraat vanaf het kruispunt voor de Donkerstraat tot aan de Grote Markt
- de Kortrijkstraat vanaf de August Debunnestraat tot aan de Grote Markt (gedeelte gewestweg N8)
- de Rijselstraat vanaf de Grote Markt tot aan de Waalvest
- de Donkerstraat
- de Esplanadestraat
- de August Debunnestraat
- de Kerkomtrek en de Sint-Jansmolenstraat ter hoogte van de school
- de Charles Cappellestraat vanaf de overweg tot aan de Lageweg
- het Vandermerschplein ter hoogte van de school
- de Ontvoogdingsstraat ter hoogte van de school
- de René Gombertstraat ter hoogte van de school
- de Fabiolalaan ter hoogte van de school
- de Sluizenkaai en de Oude Leielaan
- de Onderwijsstraat, het Onderwijsplein en de Verbroederingsstraat rondom de school
- de Volkslaan ter hoogte van de inkom school

§2. REKKEM
- de Kasteeldreef ter hoogte van de school



§3. LAUWE
- de Koning Boudewijnstraat (tot aan de Vlasbloemstraat)

- de Daliastraat (tussen school en Kon. Boudewijnsstraat)

Artikel 2:

§1.a. De beperking tot de snelheid van 30 km/u geldt permanent.
§1.b. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden F4a en F4b met toevoeging van de 
borden A23. 

 Artikel 3: Voor de volgende omgevingen geldt de beperking tot de snelheid van 30 km/u enkel tijdens 
de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen en scholieren:

 §1. MENEN
- het Binnenhof (huisnummer 23) ter hoogte van de school
- de Guido Gezellelaan (huisnummers 61 en 122) ter hoogte van de school
- de Generaal Lemanstraat ter hoogte van de inkom school (vanaf huisnummer 20 en 70-72)
- Vredesplein huisnummer 12 net voor de Generaal Lemanstraat
- de Vlamingenstraat - Leopoldstraat ter hoogte van de school

 §2. LAUWE
- de Wevelgemstraat vanaf de Zeno Dewittestraat tot aan de Lauweplaats
- de Lauweplaats
- de Lauwbergstraat vanaf de Wevelgemstraat tot aan de Handboogstraat
- de Grote Molenstraat vanaf de Hospitaalstraat tot aan de Violettenstraat
- de Hospitaalstraat vanaf de Grote Molenstraat tot aan de ingang naar de sporthal

 §3. REKKEM
- de Paradijsstraat ter hoogte van de school

Artikel 4: 
§1. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door variabele zoneborden bestaande uit een 
combinatie van de borden F4a en F4b met toevoeging van de borden A23 en elektronisch versterkende 
middelen ter aanduiding van de gelding van de beperking.

Artikel 5: Het aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287 en 
288 van het Decreet Lokaal Bestuur

Artikel 6: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig 
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur alsook aan de korpschef van de Lokale Politie Grensleie en 
het Loket Lokaal Bestuur.

11. GR/2020/094 | Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerreglementering in de 
Dronckaertstraat te Lauwe. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Juridische grond

 Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

 Decreet lokaal bestuur 22 december 2017

 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg;



 MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 Artikelen 286 en 287 en 330 Decreet Lokaal Bestuur inzake publicatieplicht en meldingsplicht 
reglementen, en de Omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 14 december 2018 in dit verband

 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

 Gelet op het verslag van het overleg met de politie dd. 10.12.2019;

Feiten, context en argumentatie

Naar aanleiding van meldingen vanuit de dansschool gevestigd in de Dronckaertstraat werden 
buurtbewoners aangeschreven om hen te wijzen op het verbod om op het voetpad te parkeren.

Na het verspreiden van deze brief kwamen verschillende meldingen/vragen binnen omtrent het 
parkeren in de straat.

Het punt werd opnieuw besproken om het overleg met de Politie dd. 10.12.2019. Daartoe werd beslist 
om het parkeren half op het voetpad/half op straat toe te staan. 

Dergelijke maatregelen dienen te worden opgenomen in een aanvullend verkeersreglement.

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche is niet tegen deze zone 30 en hij heeft ook kleinkinderen. Maar hij heeft 
één vraag in verband met de Volkslaan. Er is daar een zone 30, die ongeveer 50 m lang is en hij ziet 
iedereen daar door vlammen. De voorzitter komt tussen en stelt vast deze tussenkomst bij het vorig 
punt gedaan had moeten worden. Hij heeft heel duidelijk gevraagd of er nog tussenkomsten waren. Als 
de huidige tussenkomst betrekking heeft tot dit punt van de parkeerreglementering in de 
Dronckaertstraat, dan kan dit. Eenmaal een punt is afgesloten wenst de voorzitter verder te gaan met 
de vergadering. Dus moet het gaan over het punt van de parkeerreglementering in de Dronckaertstraat, 
zoniet zal hij het woord geven aan raadslid Mingels. Raadslid Vandendriessche antwoordt dat hij het 
verkeerd voor heeft. Raadslid Mingels antwoordt dat zoals de schepen heeft aangegeven, dit punt 
ook  behandeld is geweest in de laatste verkeerscommissie. Hij heeft namens zijn fractie daar enig 
bedenktijd gevraagd. Bedenktijd is altijd handig en hij is er ter plekke gaan zien naar die situatie. En er 
zijn hem daar een paar dingen opgevallen. Een van die zaken die hem opvallen, is het brede voetpad. 
Hij begrijpt best wel dat er daar best de mogelijkheid bestaat om daar half half te parkeren. Half op het 
voetpad en half op de weg. De onderliggende vraag is toch van een andere orde en situeert zich in een 
parkeerprobleem dat hem stelt door de aanwezigheid van een bepaald bedrijf dat blijkbaar toch te 
weinig ruimte heeft om georganiseerd zijn klanten te laten parkeren op eigen terrein. Dus als dit een 
antwoord is op de vraag van de bewoners om te kunnen parkeren voor hun deur, dan moeten er daar 
vraagtekens bijgezet worden, omdat de kans bijzonder groot is dat die bewoners niet zelf de kans gaan 
krijgen om voor hun deur te gaan parkeren en dit omdat er daar nog een ander onderliggend 
parkeerprobleem vlakbij is. Dit is bij deze niet opgelost. Dus stelt hij zich daar vragen bij en zal zich 
onthouden. Hij begrijpt dat dit een oplossing moet krijgen. Hij is er niet van overtuigd dat enkel door 
deze ingreep het probleem opgelost zal zijn. Hij had veel liever gezien in de marge van deze ingreep 
dat er ook een gesprek zou plaats vinden met de betrokken zaakvoerder of met de verschillende 
betrokken zaakvoerders in de omgeving. Want er is daar wel parking, maar die ligt op privaat terrein. 
Dan krijgt men klanten die eerder gaan gebruik maken van die openbare parkings en dat is hun goed 
recht. Niemand kan hen dat recht ontnemen. Maar daarmee kan de vraag gesteld worden of daarmee 
het probleem zal opgelost zijn. Dus gaat hij zich op dit vlak onthouden. In de marge van dit gegeven wil 
hij nog eens meegeven dat hij het bijzonder raar vindt dat als hij daar ter plaatse gaat kijken, dat die 
fietspad aan de andere kant van de weg ligt. Het is een dubbel fietspad en eigenlijk wordt dat fietspad 
voortdurend doorsneden door toegangen naar opritten, terwijl aan de andere kant met uitzondering van 
de huizen waarover ze het hierover hebben eigenlijk geen behuizing staat en er eigenlijk geen 
doorsnijdingen zijn. Dus zou dit eigenlijk eens als een geheel bekeken moeten worden wat er daar kan 
mee gebeuren. Want eigenlijk wordt de veiligheid van de fietsers ondanks de aanwezigheid van een 



fietspad niet gegarandeerd. Het is één van de meest doorsneden fietspaden die hij kent en aan de 
andere kant van de weg zou het eigenlijk geen probleem zijn. Dat geeft hij mee in de marge. Dus gaat 
hij zich onthouden, omdat hij niet gelooft dat daarmee dit probleem opgelost is. Hij hoopt dat het 
opgelost wordt maar gelooft het jammer genoeg niet. Schepen Roose moet bevestigen dat de 
onderliggende vraag inderdaad aanwezig is en dat deze door dit niet wordt opgelost. Dat was de 
bedoeling niet, de onderliggende vraag wordt losgekoppeld van de mogelijkheid dat die mensen in 
overtreding waren. En dat probleem van de mogelijke overtreding wordt vandaag opgelost. De 
onderliggende vraag blijft nog in de uitwerking en die 2 problemen probeert men te scheiden om beiden 
onafhankelijk van elkaar te kunnen oplossen. Raadslid Mingels is blij dat schepen Roose hem bijtreedt 
en dat er daar inderdaad nog een onderliggend probleem is. Wat hij niet snapt, is dat  schepen Roose 
zegt dat de problemen uit elkaar gehaald worden, want op die manier worden de problemen eigenlijk 
niet opgelost. Deze problemen moeten als een geheel bekeken worden. Dus in die zin wil hij alle ruimte 
geven door zich te onthouden. Hij weet toch dat de meerderheid dit zal goedkeuren en dat misschien 
andere oppositiepartijen dit zullen goedkeuren. Het is hun goed recht. Zijn onthouding situeert zich in 
het feit dat hij niet gelooft dat dit een oplossing voor de problemen die zich daar stellen. Het is een deel 
van de oplossing allicht. Het is geen garantie voor de bewoners dat ze voor hun deur kunnen parkeren. 
En bijkomend wil hij nog eens meegeven dat een publieke parkeerplaats nooit gebonden is aan een 
huisnummer. Dus kan men niet verwachten dat  die mensen daar de lang beloofde parkeerplaats zullen 
krijgen en dit is eigenlijk niet echt waar. Dat is een publieke parkeerplaats dat kan ingenomen worden 
door eender wie dat wil. Schepen Roose wil voor alle duidelijkheid stellen dat er nooit geen belofte 
gemaakt is in die aard zoals raadslid Mingels poneert, Zij hebben nog geen beloftes gedaan of dat dit 
ingevuld ging worden. De stad volgt strikt de verkeersregels. Op die bepaalde locatie worden vanavond 
die verkeersregels verduidelijkt, zodat het ook duidelijk is en dat de problemen kunnen gescheiden 
worden en dat men aan de slag kan gaan naar het zoeken van  oplossingen voor de onderliggende 
vraag. Hij zoekt graag naar oplossingen en niet in het laten aanslepen van problemen. Dat is zijn 
methodiek. 

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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Philippe Mingels, Karolien Poot)

Besluit

Artikel 1: Alle bepalingen in vorige reglementen met betrekking tot hogervermelde straten worden 
opgeheven

Artikel 2: 
§1.a. In de Dronckaertstraat, ter hoogte van huisnrs. 457-459, wordt verplicht deels parkeren op de 
berm of op het trottoir ingevoerd.
§1.b. Deze maatregel wordt aangeduid door de borden E9f aangevuld met x-borden, Xb en Xa.

Artikel 3: Dit reglement wordt conform de bepalingen van artikel 286, 287 en 288 van het Decreet 
Lokaal Bestuur bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing alsook ingeschreven in het 
gemeentelijk register der bekendmakingen

Artikel 4: Dit reglement is conform de bepaling van artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur 
meldingsplichtig in het kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.

12. GR/2020/074 | Aankoop van een straatveegmachine. Goedkeuren wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41, 10° waarbij de Gemeenteraad belast 
is voor goedkeuring van wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden van overheidsopdrachten



Juridische grond

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen;

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, 
en latere wijzigingen;

KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen

Feiten, context en argumentatie

Momenteel beschikt stad Menen over een 4m³ straatveegmachine, bouwjaar 2011 waarbij we aan 2/3 
van haar leeftijd zitten.

De nood aan een 2e straatveegmachine dringt zich op en zal zorgen voor een extra bijdrage van een 
aantrekkelijke en nette stad.

Er wordt gevraagd vanuit de dienst GGZ om een overheidsopdracht hiervoor uit te schrijven.

In het kader van deze opdracht werd samen met de technische dienst een bestek 2020/862/SV-3/06 
opgemaakt. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (geraamde bedrag < 214.000,00 excl. 
BTW)

Tussenkomsten

Raadslid Mingels stelt dat de huidige veegmachine inderdaad 10 jaar oud is en die gaat stilaan wat 
gebreken vertonen. Die machine heeft ook wel wat wisselstukken intussen in zich meelopen, dus was 
het eigenlijk wel nodig dat er uitgekeken werd naar een tweede. Hij had deze aankoop graag vroeger 
gezien als die oude machine twee jaar eerder had verkocht kunnen worden en de stad toen een nieuwe 
had gekocht, dan had men nog geld kunnen maken van die eerste. Die andere die de stad nu nog 
heeft, zal men moeten opslijten en dit zal wat moeilijker gaan, maar goed. Men brengt het naar voor dat 
de veegcapaciteit uitgebreid zal worden. De stad wil gaan voor 2 machines en 2 machines in werking 
laten treden. Een nieuwe en een reeds bestaande. Hij heeft daar zijn bedenkingen bij. Hij is inderdaad 
voor een nette stad en hij denkt niet dat er hier iemand aan tafel zit of thuis die daar een andere mening 
over heeft. Er is niemand die akkoord zou gaan met een verloederde stad. Dus in die zin volgt hij wel. 
Maar een veegmachine staat niet op zich. Een veegmachine heeft de neiging om daar te vegen waar 
ze aankan. En dat is niet altijd het geval en de straten zijn niet altijd vrij. Er wordt geparkeerd langs de 
kant van de weg, de goten zijn onbereikbaar. De veegmachine is maar één element van een 
veegploeg. En als je 2 veegmachines in werking wilt brengen, dan heb je eigenlijk 2 veegploegen 
nodig. Je hebt ook mensen nodig, die met de veegmachine kunnen rijden en daarvoor is een rijbewijs C 
nodig. En dat is ook al een probleem, voor zover hij op de hoogte is, van mensen die beschikken over 
een rijbewijs C. Er is wel wat meer nodig dan enkel een veegmachine. Die veegmachine zal dus vegen, 
daar waar ze aan kan, maar je gaat er een ploeg moeten bij zetten. Hij hoopt dat ook dit in rekening 
wordt gebracht. Het raadslid meldt dat hij uiteraard de aankoop van die veegmachine gaat goedkeuren. 
Hij zou dat 2 jaar geleden ook gedaan hebben, mocht die oude machine verkocht zijn geweest. Dan 
had hij dat ook gedaan, maar hij gelooft niet dat de veegmachine alleen ervoor gaat zorgen dat de stad 
er netter bij ligt. Het zal afhangen van andere investeringen, zo niet personeelsinzet, die ervoor gaat 
zorgen dat de stad en onze straten er properder bij zullen liggen. Het gaat over een grote investering. 
Daarom vraagt hij ook om ze effectief door te trekken naar de personeelsinzet, en veegploegen mee te 
sturen en te zorgen dat dit ook rendeert. Het zou te gek zijn dat we een veegmachine in Lauwe en 
Rekkem gaan inzetten en dat is initieel de bedoeling. Ze gaan een veegmachine inzetten in Lauwe en 
Rekkem, terwijl dat er nu ook al een veegmachine af en toe rondrijdt in Lauwe en Rekkem. Maar goed 
ze zal wat meer onderweg zijn. De straten zouden er dan in principe veel properder moeten bijliggen. 
Maar dat is nog geen garantie gezien een veegmachine ook beperkt is qua ruimte die ze kan innemen. 
Het is te zeggen als er geparkeerde auto's staan in Lauwe en in Rekkem en in Menen. Dit is inderdaad 



overal het geval. Er staan heel wat auto's op de openbare weg. Met die coronacrisis bijvoorbeeld heeft 
hij eens geïnformeerd hoe het zat met de veegmachine. Er was eigenlijk weinig vegen aan. Die 
machine heeft zijn toer gedaan. Maar het was bijzonder moeilijk want iedereen was thuis. Er stonden 
heel wat auto's op de weg en bepaalde hoeken waren zeer moeilijk bereikbaar met de veegmachine. 
Raadslid Mingels meldt dat hij de aankoop steunt maar hij heeft wel zijn bedenkingen. Hij hoopt dat de 
lijn doorgetrokken wordt en dat die nette propere stad ook effectief kan bereikt worden. Schepen 
Roose bedankt raadslid Mingels voor zijn tussenkomst. Het is nogal logisch dat de netheid in de stad 
organiseren meer inhoudt dan het kopen van machines. Hij meldt dat men inderdaad ploegen moet 
beschikbaar hebben en men moet wel kunnen garanderen aan de inwoners dat ze de ganse stad 
kunnen bedienen. Er zijn een hele hoop processen en deelprocessen die men daarvoor opzet, waarvan 
de aankoop van deze veegmachine vanavond een onderdeel is. Dit is ook maar een onderdeel en 
ondertussen zal men misschien de nieuwe afvalbakken ontdekt hebben, die een onderdeel zijn en dit 
deelaspect is men aan het uitrollen. Men heeft de lancering gedaan in maart en dat wordt nu actiever. 
Schepen Roose meldt dat men alles heeft moeten stilleggen omdat de middelen opgesoupeerd 
werden door de corona-inzet van al de diensten. In dit stadium gaat men meer alle inwoners 
meetrekken en de schepen weet dat men kan rekenen op een forse groep van de Mooimakers in de 
stad en die meetrekken aan de kar van een net Menen. Hij is daar heel blij mee en hij meldt dat ze met 
de diensten moeten meevolgen en meetrekken. Maar het is ook de taak van het stadsbestuur om 
ervoor te zorgen dat de geschikte middelen beschikbaar zijn voor de diensten, zodat ze die taak 
aankunnen. Vanavond wordt er een belangrijke stap gezet in die richting, door de aankoop van een 
straatveegmachine, die een onderdeel is van de uitdagingen. Hij stelt dat de stad nog veel andere 
stappen in petto heeft. Raadslid Vandendriessche is niet tegen die veegmachines, hij is daarvoor. Hij 
heeft altijd gehoord en hij weet ook dat dit een stadsreglement is, dat iedereen en ook iedere burger 
verondersteld wordt voor zijn stoep te vegen en zijn goot proper te maken als hij van raadslid Mingels 
hoort dat er overal vuile stoepen zijn. En misschien moet daar wat meer controle op komen en hij ziet 
dat want hij gaat veel wandelen en fietsen. Moest daar een beetje meer controle op komen, dan zou de 
stad er nog veel properder uitzien en een propere stad is een stad die uitnodigt tot een 
bezoek. Raadslid Mingels voelt zich aangesproken ook omdat schepen Roose het eventjes over de 
Mooimakers heeft en hij is ook een van de Mooimakers. Hij voelt zich verantwoordelijk om de zaken in 
zijn directe omgeving wat proper te houden. Hij denkt nu dat hij nu die link heeft gelegd met de 
Mooimakers en misschien moet daarover eens samengezeten worden. Want in bepaalde hoeken van 
Menen is het echt dweilen met de kraan open en is het voor de Mooimakers zeer lastig om het up-to-
date te houden. Vandaag wordt er opgeruimd en morgen mag men herbeginnen. Misschien is er daar 
ook wel wat meer nodig. Hij dringt aan op nog eens een overleg omtrent die Mooimakers, kwestie dat 
daar de stad effectief ook er beter van wordt. De Voorzitter richt zich tot raadslid Mingels en weldra 
zullen de cafés weer opengaan en hij hoopt dat men binnenkort terug kan gaan samenzitten op een 
gerespecteerde afstand, tenzij men een bubbel van 10 personen maakt om de week. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:

Goedkeuren bestek 2020/862/SV-03/06 en wijze van gunnen (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) en gunningsvoorwaarden.

13. GR/2020/091 | Intekening uitgifte nieuwe aandelen Apt Publi-T. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikelen 40 en 41, en deel 3 - titel 3

Juridische grond

Stad Menen is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, die op haar beurt 
aandeelhouder is van Publi-T

Feiten, context en argumentatie



Op 17 april 2020 krijgt stad Menen een aangetekende brief tot uitnodiging intekening in uitgifte 
aandelen Apt. Beslissing dient voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad en er dient een beslissing 
opgestuurd te worden ten laatste op 30 juni 2020.

De raad van Bestuur van Gaselwest heeft in december 2019 beslist om in te tekenen op nieuwe 
aandelen Publi-T voor een investeringsbedrag van € 13,79 mio. Publi-T is de holding die de 
hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert.

Teneinde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering en te 
genieten van de bijbehorende winsten, heeft Gaselwest beslist over te gaan tot de uitgifte van 518.767 
nieuwe aandelen Apt. Deze aandelen dienen specifiek ter financiering van de investeringen in Publi-T 
en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Elke deelnemer kan intekenen op de hem voorbehouden aandelen en tevens kenbaar maken indien hij 
eventueel bijkomende aandelen wil verwerven indien zou blijken dat niet alle deelnemers van 
Gaselwest intekenen op de hen voorbehouden aandelen. Daarenboven kan elke deelnemer kiezen 
tussen een financiering via de inbreng van eigen middelen of een (interne) financiering op niveau van 
Gaselwest zonder inbreng van eigen middelen.

Aan Menen worden 16.815 aandelen aangeboden aan een eenheidsprijs van € 26,59 per aandeel voor 
een totaal bedrag van € 447.110,85. Wanneer de stad kiest voor een financiering binnen Gaselwest, 
kan dit bedrag volledig gefinancierd worden door middel van een herschikking binnen het beschikbaar 
eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas).

In bijlage is een algemene nota te vinden met de motivering en gedetailleerde omschrijving van de 
procedure van deze uitgifte van nieuwe aandelen.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens gaat nu niet het hele financiële proces overlopen en dat zou wel moeilijk zijn omdat 
te doorgronden. Dat is ook niet evident. Maar toch wenst hij wat kleine vragen te stellen. Wat is de 
motivatie van de stad om enerzijds in te tekenen conform het voorstel van de stad en anderzijds om op 
de bijkomende vraag niet in te tekenen. Hij verneemt dat er een welbepaalde strategie gevolgd wordt, 
maar hij hoort dus niet waarom. Er wordt gesproken over een winstdeelname en er is een bepaald 
percentage uitgesproken. In welke mate is dat gegarandeerd en wat is het zicht hoe dat de 
toekomstige, de eerstkomende jaren verder gaat evolueren en gaat het noodzakelijk over die aandelen 
alleen. Raadslid Syssauw antwoordt dat het schepencollege uiteraard in deze het advies van de 
financieel directeur in eerste instantie gevolgd heeft. Anderzijds is volgens de beschikbare informatie 
unanimiteit tussen alle Fluvius-gemeenten om in te tekenen op het voorstel dat aan hen gericht is en 
specifiek aan iedere gemeenten van Gaselwest waardoor er eigenlijk te verwachten valt dat er geen 
aandelen zullen vrijkomen. Vandaar het voorstel om in te gaan op dit voorstel zoals voorgesteld aan 
deze raad. Raadslid Coppens stelt misschien voor om eventueel schriftelijk te kunnen krijgen van het 
overzicht van mogelijke rendementen. Hij heeft hij ook nog geen antwoord gekregen over het feit dat 
inderdaad in de regio de meeste gemeenten daarop zouden intekenen. Dat lijkt correct te zijn als hij de 
verschillende gemeenteraadsbelissingen er op nagaat. Alleen is dat een eigenaardige motivatie om te 
stellen dat er geen bijkomende aandelen zullen zijn, want alle gemeenten gaan hierop intekenen. Er 
zullen wel bijkomende aandelen zijn en wellicht zullen het er niet veel zijn want onder andere Avelgem 
heeft niet ingetekend. Daarom vindt hij dat hij geen deftige motivatie gehoord heeft als hij dat zo mag 
uitspreken. Schepen Syssauw stelt dat de gepronostikeerde opbrengsten van de dividenden in de 
nota van Gaselwest vervat zitten. In deze nota wijst men erop dat sedert de invoering van de 
meerjarenplanning in 2011, de dividenden per aandeel die Publi-T aan zijn vennoten uitkeert, elk jaar 
met 10% gestegen zijn. En er is niets dat erop wijst dat in de toekomst dit fundamenteel zal wijzigen 
wat betreft de pronostiek voor de toekomstige uitkering uit hoofde van de dividenden of van de 
aandelen. Wat betreft de al dan niet intekening van bijkomende aandelen, herhaalt ze dat ze in deze 
het advies van de financieel directeur volgt en dit is het advies zoals het in deze gemeenteraad ter 
goedkeuring wordt voorgelegd. 

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 



Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 1 onthouding 
(Dorianne De Wiest)

Besluit

Artikel 1: In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 16.815 aandelen 
aan een eenheidsprijs van EUR 26,59 voor een totaal bedrag van EUR 447.110,85.

Artikel 2: Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van 
Gaselwest zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.

Artikel 3: Niet in te gaan op het voorstel tot verwerving van bijkomende aandelen indien deze zouden 
beschikbaar zijn omdat niet alle deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen aandelen.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, 
uitsluitend op het opgegeven e-mailadres.

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

art. 2 en 40-41 van het decreet lokaal bestuur;

Juridische grond

Art. 170 § 4 van de Grondwet; 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen  en latere wijzigingen;

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen; 

Art. 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen in geval van een 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid; 

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de 
bekendmakingsplicht; 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit; 

Art. 1 van het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken en later vervangen door het MB van 23 maart 2020; 

De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen;

Feiten, context en argumentatie

Motivering
In de gemeenteraad van 18/12/2019 werd de belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 
stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein goedgekeurd voor de periode 
2020-2025. 

Naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 waarbij cafés, drankgelegenheden en restaurants voor 
een bepaalde periode de deuren moesten sluiten, wenst het college van burgemeester en schepenen 
de getroffen uitbaters te ondersteunen door in 2020 uitzonderlijk geen belasting te heffen op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein. Met dit voorstel komt het college van burgemeester en schepenen de gemeente 
tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te herzien opdat 
de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze 
door de crisis financieel al zwaar inleveren. 



De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen 
opvangen;

Tussenkomsten

Raadslid Scherpereel is positief, samen met haar fractie, dat deze belasting ontheven wordt. Ook 
heeft ze gezien dat er morgen nog samen vergaderd zal worden met de schepen van ondernemen met 
de ondernemers om eigenlijk de terrasruimte per deelgemeente te bekijken. Daaromtrent heeft er een 
paar voorstellen. Haar fractie stelt voor om bepaalde parkeerruimtes die voor horecazaken gelegen is, 
om die eigenlijk te gebruiken. Aangezien de plaats binnenin beperkt wordt, zou het wel goed zijn dat ze 
hun terras extra kunnen uitbreiden. Een idee zou kunnen zijn om het terras te laten doorlopen tot op 
straat, in die zin om de gebruikte parkeerplaatsen te kunnen inpalmen. Een volgend voorstel zou 
kunnen zijn dat de mensen hun terrassen langer zouden kunnen openlaten en het zou heel gezellig 
kunnen zijn in de herfst met een dekentje. Zij denkt aan een winterterras met de mogelijkheid van de 
plaatsing van gasverwarmers. Op die manier worden de handelaars ondersteund dat ze op die manier 
inkomsten kunnen hebben. Het derde voorstel dat ze zou doen is om de belastingen voor één jaar af te 
schaffen. Ze vindt het positief maar zij stelt voor om dit  langer te laten doorlopen aangezien het 
inkomstenverlies dat de  handelaars gehad hebben. Raadslid Poot sluit zich aan bij wat collega 
Scherpereel heeft voorgesteld en voor haar lijken deze voorstellen goed. Want zij staat ook vooral 
positief tegenover het voorstel tot schrapping van deze belastingen. Onze horeca heeft inderdaad wat 
ademruimte nodig nu. Ze is inderdaad blij dat de handelaars zijn uitgenodigd om met voorstellen en 
ideeën te komen hoe dat zij oplossingen zien. De zaken kunnen ondertussen terug openen en kunnen 
daarom terug wat meer ademruimte krijgen en haar voorstel was het ook om meer publieke ruimte te 
gaan innemen en ze vindt dit zeer positief. Maar zij vroeg zich ook af of de stad zelf al concrete 
voorstellen heeft om de publieke ruimte in te nemen, zoals het innemen van parkings  of het volledig 
innemen van de Grote Markt of om tijdelijk het verkeer af te sluiten. Zij heeft de indruk dat nu het 
huiswerk enkel door de handelaars moet gebeuren. Zij vroeg zich af of er concrete voorstellen van stad 
Menen uit gedaan worden. Daarbij aansluitend vraagt ze of er ook andere inspanningen geleverd 
worden om de lokale handel te ondersteunen en mensen te stimuleren om lokaal te kopen. Schepen 
Syssauw antwoordt alleen op de vragen van raadslid Scherpereel omtrent de aanpassing van dit 
belastingreglement voor de duur van 1 jaar, om het langer te laten doorlopen. Dit is niet voorzien in het 
huidige agendapunt. De schepenen Roose en Breye zijn al 4 weken lang noest aan het werk zodat 
ze  morgen een goed doordacht plan zullen voorstellen aan de horeca-uitbaters. Het is uiteraard zo dat 
niet alles aan de horeca-uitbaters wordt overgelaten. Dit stadsbestuur is al weken in de weer om alles 
in kaart te brengen en te kijken waar de noden zijn en welke opportuniteiten er zijn. De collega's van 
ondernemen en publieke ruimte zijn in alle luwte al lang bezig met de heropening van de 
horecazaken Schepen Roose stelt dat er inderdaad vanavond een belangrijk element ter stemming 
voorligt rond de terrasreglementen omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor deze ondernemingen 
om iets meer te kunnen doen in onze stad zonder dat ze daarvoor belast worden. Vandaar dat het 
belangrijk is dat deze gemeenteraad zich daaromtrent zal uitspreken. Hij hoopt op de voltallige steun 
van alle raadsleden om onze ondernemers in onze stad te ondersteunen en het stadsbestuur heeft 
inderdaad een uitgewerkte visie klaar dat morgenavond afgetoetst wordt met de handelaars en 
ondernemers. Belangrijk is dat er niet enkel een voorstel uitgewerkt wordt maar dat er ook een invulling 
kan gegeven worden zodoende dat het een meerwaarde is voor een ondernemingen. De voorstellen 
worden ook afgestemd op de diverse types van  vragen die rond de publieke ruimte leven. Er zijn heel 
wat vragen en dit heeft hij in de presentatie  verwerkt. De publieke ruimte wordt de nieuwe toiletrol van 
in het begin van de coronacrisis. Iedereen wil er wat van. De stad zal proberen alles op een correcte 
manier te organiseren zodoende dat de handelaars er optimaal van gebruik maken. De stad zal 
morgenavond in eerste instantie dit aan de verwachtingen van de ondernemers toetsen en samen met 
hen verdere oplossingen uitwerken zodoende dat ze op korte termijn optimaal hun horecazaken kunnen 
doen functioneren. De Voorzitter vraagt aan de raadsleden om zich in de tussenkomsten enkel te 
beperken tot de belastingreglementen. Raadslid Scherpereel meldt dat het wel degelijk over de 
belastingen gaat want zij vond dat schepen Syssauw haar niet van antwoord wilde dienen. Ofwel is het 
haar ontgaan, maar zij heeft niet echt een antwoord gekregen op haar vraag om de ontheffing van de 
belastingen een paar jaar te laten verlengen. Haar vraag bleef onbeantwoord en ze had graag een 
antwoord gewenst. Schepen Syssauw meldt dat er afgewacht gaat worden wat de uitrol is van het 
plan, zoals het voorgesteld wordt aan handelaars en horeca morgen en wat dit de volgende weken met 
zich mee zal brengen. De stad zal zich uiteraard beraden of dit de enige mogelijkheid is om de 



getroffen handelaars te helpen en of dit de enige oplossing is ofwel of er andere mogelijkheden zijn. Zij 
sluit niet uit dat de verlenging van de opschorting van de belasting er kan komen. Zij zegt niet of dit wel 
het geval of niet het geval gaat zijn. Dit zal worden geëvalueerd samen met andere voorstellen, die de 
stad zal uitrollen en die misschien efficiënter zullen zijn dan de belasting die de stad zal 
heffen. Schepen Breye deelt mee dat de besprekingen morgen er zijn voor de horeca maar ook voor 
de handelaars. Ondernemers kunnen zich morgen nog tot 16 uur aanmelden om met de stad in overleg 
te gaan betreffende dit alles. Ze hoopt  dat de gemeenteraadsleden dit voorstel om terrassen of 
handelszaken te gebruiken in onze publieke ruimte zullen steunen. Raadslid Scherpereel kan alleen 
maar zeggen dat ze blij is dat het bekeken wordt en bedankt voor het antwoord. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 
stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein" vast. 

ARTIKEL 1
De ingangsdatum van de heffingstermijn van het reglement houdende het heffen van een belasting op 
het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019, wordt gewijzigd 
naar 1 januari 2021. Alle overige bepalingen van dit reglement blijven verder gelden.

 

ARTIKEL 2
De gecoördineerde versie van het reglement luidt als volgt:

 

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein voor de aanslagjaren 2021-2025.

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.

 

ARTIKEL 3
De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de 
duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

o 10,00 euro/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een 
oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²;

o 12,50 euro/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale 
oppervlakte groter dan 20 m²;



o 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte 
benemen van de openbare weg;

o 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg 
geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter 
aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.

 

 

ARTIKEL 4
Een afgevaardigde van het stadsbestuur zal de opmetingen nagaan.

 

 

ARTIKEL 5
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het plaatsen.

 

 

ARTIKEL 6
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur uiterlijk de dag voor het plaatsen hiervan aangifte 
doen en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens verstrekken. De terrassen die al vergund zijn, zijn 
vrijgesteld van aangifteplicht.

 

 

ARTIKEL 7
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd.

 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging wordt 
ook ingekohierd.

 

 

ARTIKEL 8



De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

 

ARTIKEL 9
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

 

ARTIKEL 10
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf 
de kennisgeving van de aanslag.

 

 

ARTIKEL 11
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

 

ARTIKEL 12
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

15. GR/2020/075 | Goedkeuring convenant toegankelijkheid tussen Stad Menen en Inter Vlaanderen. 
Bevoegdheid orgaan

Artikelen 40 en 41 DLB.

Juridische grond

VCRO- toegankelijkheidswetgeving

Feiten, context en argumentatie

Convenant toegankelijkheid tussen Stad Menen en Inter Vlaanderen

-Inhoudelijk:

Het betreft een convenant tussen Toegankelijk Vlaanderen, Inter genoemd en het opdrachtgevend 
bestuur, de stad Menen,

waarbij Inter als doel heeft te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat 
iedereen op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

Door middel van dit convenant verbinden partijen zich tot een duurzame samenwerking voor de 
realisatie van het toegankelijkheidsbeleid in de stad Menen.

Dit kan onder verschillende vormen van dienstverlening zoals inhoudelijke ondersteuning d.m.v. de 
opmaak van een toegankelijkheidsplan en begeleiding van projecten van de opdrachtgever, 



toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur en evenementen van de opdrachtgever, 
advies toegankelijkheid bij de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, het screenen van 
toegankelijkheid, begeleiding van toegankelijke publieksactiviteiten, ondersteuning met betrekking tot 
toegankelijkheid van communicatie over de toegankelijkheid van de gemeente en/of stad.

Inter engageert zich tot een regelmatig werkoverleg omtrent de uitvoering van het Convenant 

Jaarlijks wordt een overlegvergadering gepland i.k.v. afspraken, geplande werken, overlopen lopende 
projecten.

 

-Duurtijd van het convenant:

Dit convenant treedt in werking vanaf de ondertekening en wordt gesloten voor onbepaalde duur. 
Opzegtermijn is 3 maanden.

 

Gezien de toegankelijkheid in projecten voor de stad een heel belangrijk aandachtspunt is wordt 
voorgesteld dit convenant tussen Inter en de stad Menen goed te keuren.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels is blij dat er zo'n convenant tot stand komt. Dat is het probleem niet, maar hij is ook 
blij om de reden ook dat de stad niet meer beschikt over een echte toegankelijkheidsraad, wat nu dus 
de samensmelting is van de toegankelijkheidsraad en de ouderadviesraad. Bij deze wordt dit nu toch 
voor de  Leiewerken enigszins ingevuld. Mensen die in zo'n adviesraad zitten, zijn heel betrokken voor 
de zaken die in de stad gebeuren. Deze keer kunnen die mensen niet echt hun rol spelen en het 
probleem wordt voor een stukje opgevangen door een externe partner. Dus kan men daar nu maar blij 
om zijn. Maar het toont nog een keer aan hoe noodzakelijk het is om mensen te vinden die heel 
betrokken zijn om de toegankelijkheid in Menen zijn rol te laten spelen. Hij vindt het op zich interessant 
om die raad opnieuw op poten te zetten. Raadslid Bogaert sluit zich aan bij raadslid Mingels wat 
betreft die raad die voor een stuk omgebogen werd, maar die in waarde verminderd is. Dus is zij zeer 
tevreden met het convenant, zodat dat de toegankelijkheid in al zijn facetten aan belang wint. Er moet 
een visie zijn over de verschillende domeinen en niet alleen over de ruimtelijke ordening maar ook over 
de andere aspecten in de stad. Ze zag ook dat er ook een ambtenaar moest bij betrokken worden en 
aangesteld worden. Ze vindt dat de toegankelijkheidsraad belangrijk zou kunnen zijn. Het is ook 
geweten dat als mensen zich op één punt punt specialiseren, dat er op één aspect soms veel meer kan 
gerealiseerd worden. Ze vraagt of men in de toekomst ook dergelijke toegankelijkheidsraad zou 
oprichten. Schepen Syssauw antwoordt dat het klopt dat de toegankelijkheidsraad opgenomen werd in 
een ander stedelijk adviesorgaan. Zij wil er op wijzen dat het af te sluiten convenant met Inter gaat om 
een professionele vereniging die misschien meer is dan de mensen uit de toegankelijkheidsraad en die 
over meer expertise beschikt bijvoorbeeld om de plannen van nieuw openbaar domein in realiteit te 
kunnen omzetten en om aandachtspunten te kunnen aanreiken die de toegankelijkheid bevorderen. 
Dus het gaat hier om het inschakelen van specialisatie en expertise ter zake, die dus nu voor het eerst 
in deze stad zal worden meegenomen bij het advies van bepaalde omgevingsvergunningen. Raadslid 
Mingels wijst de schepen erop wijzen dat hij noch raadslid Bogaert op geen enkele manier twijfelen 
aan de professionaliteit, de specialisatie en de expertise van deze organisatie.  Vandaar dat hij met veel 
plezier deze samenwerking zal goedkeuren. Maar hij vindt toch wel dat er wat minnetjes wordt gedaan 
over de expertise van de mensen uit Menen in dit geval en de ervaring van de adviesraden. Het is zo 
en zeker als het over dergelijke problematiek gaat, de mensen heel erg betrokken zijn en echt iedere 
halve steen weten liggen bij manier van spreken. Hij vindt het wel wat spijtig want het gaat hier over 
samenwerking met inderdaad een professionele organisatie die toch wel vastligt aan een aantal uren 
en hij spreekt hier uit zijn eigen praktijk. Het beroep doen op mensen uit Menen aanvullend op dat 
gegeven lijkt hem toch een meerwaarde te geven aan het geheel. Hij heeft het zelf ook enkele keren 
meegemaakt en hij is zelf nog actief geweest zij het toch in een ander kader, in een professionele 
gespecialiseerde organisatie. Men was altijd blij dat mensen uit de directe omgeving ook hun input 
konden doen. Dat negeren zou misschien wel kunnen betekenen dat zelfs een organisatie die 
gespecialiseerd is bepaalde dingen niet helemaal correct inschat. Raadslid Bogaert kan zich volledig 
vinden in wat raadslid Mingels gezegd heeft. Zij hoort de schepen zeggen dat dit convenant belangrijk 
is bij bepaalde vergunningen en zij hoopt maar één ding, dat die deskundigen niet alleen bezig zijn over 



verbouwingen, bouwen en dergelijke maar dat het thema ruimer aangepakt wordt, zoals de uitleg van 
de schepen blijkt, is het dat het gaat om bepaalde verbouwingen en dergelijke en lijkt haar dan weel in 
een bepaalde richting te gaan. Ook het feit dat schepen Syssauw tussenkomt en niet iemand die 
verantwoordelijk voor de toegankelijkheid op zich en dat toegankelijkheid nu ergens geparkeerd wordt, 
vindt zij op zich een heel raar gegeven. Dus zij pleit en ze is ervoor dat men kan een beroep doen op 
deskundigheid, in het verleden werd via de provincie gedaan. Hier is men nog meer gespecialiseerd en 
mag er meer van verwacht  worden. Schepen Roose denkt dat hij inderdaad op dezelfde golflengte zit, 
wat betreft de participatie en het invullen van sommige skills. Vanavond ligt het agendapuynt ter zitting 
voor om professionele skills mee aan boord te hebben met een organisatie waarbij er al een goede 
positieve samenwerking was bijvoorbeeld bij de uitwerking van het woonzorgcentrum Andante en 
Ceres en nu ook in de publieke ruimte  die nu wil introduceren. Hij denkt dat het een heel sterke 
ondersteuning kan zijn naar de stad toe. Hij hoopt en hoort vanavond dat de raadsleden deze visie mee 
ondersteunen. De vraag naar aanvulling kwam nogal vaak via de adviesraden, waar dat hij ook al een 
paar keer de adviesraad heeft mee bijgewoond omtrent publieke werkzaamheden en mobiliteit. De 
vragen omtrent toegankelijkheid worden ook opgenomen. Zoals raadslid Bogaert zegt, toegankelijkheid 
moet niet geparkeerd worden, maar parkeren is zijn bevoegdheid. Maar toegankelijkheid zit in alle 
bevoegdheden van onze organisatie. Dat wordt op de verschillende domeinen opgevangen. En 
vandaar dat het nu zinvol is om even te luisteren rond mobiliteit of publieke ruimte, maar dat doet men 
ook via de adviesraden, waar dat er al adviesvraagstukken gesteld geweest zijn en ook in de 
ouderenadviesraad waar de toegankelijkheidsexpertise rechtstreeks aan bod komt. Hij denkt inderdaad 
dat toegankelijkheid alles omvattend is en dit mag niet opgedeeld worden, maar er moet op zoveel 
mogelijk vragen een oplossing geboden worden. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het convenant toegankelijkheid tussen Inter en de stad Menen goed.

16. GR/2020/095 | Patrimonium. Opdracht aan AGB woonbedrijf Menen tot verwerving van diverse 
panden in het kader van de realisatie Leiewerken Menen. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet limitatief art. 2 en art 40  houdende bevoegdheid 
gemeenteraad voor daden van beschikking;

Juridische grond

Ministeriële Omzendbrief KB/ABB 2019/3 dd.3 mei 2019 betreffende de transacties van onroerende 
goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten;

Gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2015 houdende goedkeuring van het “Masterplan Menen, 
Samen de stad ontwerpen“;

De statuten van het AGB Woonbedrijf Menen, meerbepaald de statutaire doelstelling omschreven in 
art. 5;

Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, inzake bevoegdheid van de 
Vlaamse commissarissen van Dienst Vastgoedtransacties;

Gemeenteraadsbeslissing dd. 22.10.2018 houdende opdracht door de stad aan het AGB 
Woonbedrijf  tot  aankopen van 9 prioritair te verwerven panden (delegatiebeslissing); 

 

Feiten, context en argumentatie

In het kader van de concrete realisatie van het Masterplan Menen, en het project Leiewerken te Menen 
door De Vlaamse Waterweg, heeft de stad een coördinerende rol om deze grootschalige 



infrastructuurwerken die door W&Z worden voorbereid, nader af te stemmen op de in het masterplan 
beoogde stadskernvernieuwing;

De stad Menen wordt hierbij ondersteund door Leiedal teneinde de hoogst haalbare kwaliteit bij de 
Leiewerken te kunnen ontwikkelen;  een samenwerkingsovereenkomst werd hiertoe afgesloten  tussen 
de stad Menen en Intercommunale Leiedal dd. 01.06.2017 houdende complementaire verwervingen 
voor realisatie van stadskernvernieuwing, zoals goedgekeurd in gemeenteraad dd. 27.05.2017 en 
geldend tot 31.12.2022; deze samenwerkingsovereenkomst, alsook de afsprakennota, GR dd. 
18.12.2019, beoogt de visie uit het masterplan Menen stap voor stap verder tot ontwikkeling te 
brengen, om alzo de stadskernvernieuwing te realiseren complementair aan de infrastructuurwerken 
van W&Z in het kader van de Leiewerken.

Gelet op de statutaire doelstelling van het AGB (o.a. de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie 
en de kwaliteit van de woonomgeving in de stad Menen, actieve aanpak van bestrijding leegstand, 
stadskernvernieuwing); overwegende dat het AGB Woonbedrijf Menen de meest geschikte partner is 
om de minnelijke verwervingen op zich te nemen;

Bij gemeenteraadsbeslissing van 22.10.2018 gebeurde een eerste opdracht door de stad aan het AGB 
Woonbedrijf  tot een reeks van aankopen van prioritair te verwerven panden (9), meer bepaald  panden 
gelegen te Menen 1e afdeling sectie E nrs.. 1005L23, 910C4, 1005Z9, E1005 B10, E1005 A10, 
E1005P13, E1005A20, E1005B20, 1002F2, 1005Y22 (o.a. Noordkaai 5 tot 8, Rijselstraat 95, 158- 160,) 
De onderhandelingen  hiervoor werden gevoerd door Leiedal. Inmiddels zijn deze aankopen (met 
uitzondering van Noordkaai nr 9 en 9+) afgerond door het AGB Woonbedrijf Menen, conform de 
delegatie. Wat betreft Noordkaai nr 9 en 9+ (kadastraal sectie E nrs. E1005A20, E1005B20) zijnde de 
laatste panden in de rij, blijkt deze aankoop na verder onderzoek  niet meer noodzakelijk voor de 
gewenste stadskernvernieuwing ter hoogte van de Leiebrug kant Noordkaai, en is het aangewezen om 
de onderhandelingen hiertoe formeel stop te zetten, gezien  intussen ook andere prioritaire 
verwervingen bijkomend nodig zijn en de middelen beperkt zijn;

Bij recente besprekingen van het concrete ontwerp van brug, en de inplanting van de landingshoofden, 
blijkt het noodzakelijk dat , de perimeter van noodzakelijke verwervingen wordt uitgebreid met 10 meter 
extra ten zuiden van de te realiseren Leiebrug, dit om de kwaliteit van de omliggende omgeving van de 
Leiebrug zo hoog mogelijk te houden, en om een zo optimaal mogelijk stadskernontwikkeling aan 
zuidkant van de Leie mogelijk te maken; Het is noodzakelijk om hiervoor bijkomend 9 extra 
verwervingen in de Rijselstraat te doen, om reden van algemeen belang en goede ruimtelijke ordening 
en in functie van een kwalitatieve en veilige omgevingsaanleg rond de brug, en voor een kwalitatieve 
uitwerking van de toekomstige stadskernvernieuwing, Concreet betreft het diverse panden  in 
de  Rijselstraat, sectie E met kadastrale nrs. 1005/00R015 -   1005/00A016  - 1001/00K000  - 
1001/00F000  - 1002/00E002 - 1000/00M000 - 1000/00A002  - 1000/00V002 - 1000/00P002;

Bij de technische uitwerking van de brug is immers gebleken dat deze brug verder komt in het 
straatbeeld dan in de originele plannen, wat betekent aan de zuidelijke oever  dat  9 bijkomende 
panden dienen te verworven worden. Zonder deze bijkomende ruimte  zou ook onvoldoende plaats zijn 
voor de hulpdiensten en de leveringen, en stelt zich ook een probleem voor de aanpalende terrassen 
en luifels van de omliggende handelspanden , gezien de ruimte te nauw is tussen de gevels en 
de  nieuwe brug.

Overwegende dat momenteel de onderhandelingen door de stad met de diverse eigenaars zijn 
opgestart; dat deze onderhandelingen worden gevoerd onder voorbehoud van visum bij het 
prijsvoorstel door de Dienst Vastgoedtransacties;

Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 20.05.2020 om de 
diverse aankopen hiertoe noodzakelijk  opnieuw rechtstreeks door het AGB Woonbedrijf Menen te laten 
gebeuren; overwegende dat deze delegatie evenmin afbreuk doet aan de eerdere 
samenwerkingsovereenkomst dd. 01.06.2018 met Leiedal;

Overwegende ook de uitdrukkelijke vraag van de betrokken private eigenaars, welke gedurende de 
onderhandelingen zelf om uitdrukkelijke discretie vanwege de stad verzochten, gezien de financiële 
gegevens rechtstreeks betrekking hebben op de private sfeer van betrokken eigenaars; dat dit motief 
afdoende is om de individuele aankopen via het AGB Woonbedrijf te behandelen; 



Overwegende dat het bedrag voor deze verwervingen zal worden voorzien in de volgende 
budgetwijzigingen en wijzigingen meerjarenplan ; dat de concrete aankoopsom telkens door de Stad 
Menen ter beschikking wordt gesteld van het AGB Woonbedrijf Menen – gefaseerd per aankoopakte, 
en binnen de marges van het beschikbare budget.

Overwegende dat de aankoopaktes worden opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, 
die zal instaan voor het verlijden van de akten namens het AGB Woonbedrijf Menen, conform de 
bepalingen van de Vlaamse Vastgoedcodex;

Overwegende dat aan de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties wordt gevraagd om specifiek over te 
gaan tot concreet verlenen van visum bij de voorgestelde aankoopprijs in functie van de concrete 
verwervingen van deze panden (om reden van maatregelen ter preventie van COVID19 konden tot op 
heden nog geen geïndividualiseerde schattingen worden opgemaakt);

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot doorverwijzing naar de gemeenteraad;

Tussenkomsten

Raadslid Maxy komt tussen namens haar fractie. De werkwijze of het inhoudelijke met betrekking tot 
het algemeen belang en de komst van de nieuwe brug gaat ze niet ter discussie stellen. Maar ze wil 
zeker het medeleven, om niet emotioneel te worden, toch wel betuigen aan de 9 getroffen eigenaars. In 
een vorige legislatuur was er ook een ronde waarbij mensen onteigend werden en waarbij mensen het 
antwoord kregen dat ze niet onteigend zouden worden. Tijdelijk is er ook een misschien-zone geweest. 
Dat is een zeer ingrijpend proces en dat vraagt ook veel begrip en flexibiliteit van de administratie en 
het bestuur maar zeker van de bewoners. Hoewel niet iedereen gelukkig is, de brug komt er sowieso, 
maar dit moet zo goed mogelijk ingepland worden. Deze verwervingen zijn een enorme schok geweest 
zeker voor de desbetreffende eigenaars. Dus zij hopen dat er een goede communicatie komt tussen het 
lokaal bestuur, de dienst Vastgoedtransacties en de eigenaars, wat in het verleden ook gebeurd is. En 
dat er ook een goede correcte marktwaarde, verkoopprijs kan overeengekomen worden. Zoals de 
schepen ook aangaf, is dat een onvoorziene kost, die ook bovenop het bestaande meerjarenplan komt. 
Zij is dus zeer benieuwd welke repercussies dit kan hebben, zeker ook naar de ambitienota en er zullen 
ook wel ergens keuzes moeten gemaakt worden. Zo gaat dat nu eenmaal en ze volgt dat zeker verder 
op. Raadslid Mingels moet toegeven dat hij en zijn fractie geschrokken zijn, in eerste instantie met het 
krantenartikel en de manier waarop men dit vernomen heeft. Als hij nut ziet wat er eigenlijk aan het 
gebeuren is, dan stelt hij zich toch wel vragen over. Hij merkt enerzijds dat de Noordkaai 9 niet 
onteigend wordt en dat er dan extra eigendommen wel onteigend worden, daar waar mensen dachten 
dat ze buiten schot bleven. Dat heeft toch wel serieuze gevolgen voor de betrokkenen. Vandaar zeker 
ook die opmerking maar hij begrijpt aan de andere kant ook dat de kwaliteit van wonen voor die 
mensen daar moet blijven primeren. Als het zo zit dat de brug pal voor de neus landt, dan is dat geen 
mooie zaak. Als dat zo zou zijn, dan doet geen goed aan de prijs van het pand, los van eventuele 
onteigeningen. In die zin begrijpt hij ook een aantal zaken. Toch vindt hij dat dit op zijn minst een 
verrassende wending is. Bovendien is het wel zo dat dit zware financiële repercussies heeft. Hij dacht 
eigenlijk dat voormalig schepen Coppens zou tussenkomen. Maar hij zal wel polsen hoe het zit met de 
autofinancieringsmarge en dat is zijn dada en zeker als het gaat om de enorme sommen die hier plots 
aan moeten besteed worden. Hij begrijpt dat ook, vooral als hij kijkt naar eerdere discussies. Hij 
refereert naar de vorige gemeenteraad waar men het had over de verhoging van amper 1 euro, waar 
het ging over de burgerparticipatie. Hij kreeg daar het bot antwoord dat het niet paste in de budgetten 
en dat er geen ruimte was voor wijzigingen. Dit gaat hier over een ander bedrag natuurlijk, dit gaat over 
een enorme hoeveelheid geld die wel degelijk een zware impact zal hebben, dus ook zoals raadslid 
Maxy aangeeft, allicht repercussies zal hebben op tot andere keuzes, die misschien nog in het 
meerjarenplan staan en dit een andere vorm zullen aannemen. In die zin is hij echt benieuwd naar die 
wijzigingen, die ze bij een volgende wijziging mogen verwachten. Hij gaat eigenlijk voor het goede voor 
zowel de bewoners als voor de realisatie van de dingen die moet gebeuren en hij gaat dat uiteraard 
mee goedkeuren. En het feit dat het naar het AGB gaat, dan is hij daar zelfs vertegenwoordigd van zijn 
fractie. Hij gaat dit dus heel nauwgezet blijven opvolgen en hij hoopt daarmee dat het verhaal van de 
onteigening beëindigd is. Want dat verhaal duurt nu al zo lang en de mensen zijn zeer lang in het 
ongewisse gebleven. Mensen zijn met vragen blijven zitten en hebben nadien dan uiteindelijk een 
antwoord gekregen. Het blijkt dat het antwoord niet het juiste antwoord was voor een aantal. Dus dat is 
heel pijnlijk om dat te moeten vaststellen. Hij zal dit goedkeuren, omdat het niet anders kan. Men wordt 
voor een stukje met de rug tegen de muur gezet en hij niet alleen. Hij is benieuwd naar de gevolgen op 



de diverse domeinen. Raadslid Vandendriessche had hierover ook een mondelinge vraag gesteld en 
hij zal die ook wel stellen. Maar wat hem vooral verwondert in heel dat dossier dat iedereen weet dat de 
Leie en de grond die er rond ligt  moerasgrond is en die slimme ingenieurs komen na enkele jaren tot 
de conclusie, dat hun brug op moerasgrond zou geplaatst worden. Konden zij dat niet vroeger weten en 
hebben die mensen dan geen proeven gedaan en hebben die geen testen gedaan. Want die 
onteigende huizen zijn nu wel de slachtoffers. Schepen Syssauw antwoordt op de tussenkomsten van 
de raadsleden en raadslid Vandendriessche die ook een mondelinge vraag heeft ingediend aangevuld 
met de opmerking of de slimme ingenieurs dat niet vroeger hebben gezien en wisten zij niet dat daar 
moerasgrond was. Zij wil toch nog één keer melden dat, gezien de impact van de werken en vooral 
gezien de impact van de boodschap, de stad op zaterdag 9 mei persoonlijk aan alle betrokken 
eigenaars deze boodschap heeft overgemaakt. Ze heeft hier horen zeggen dat zoals raadslid Mingels 
het uitdruk dat men met de rug tegen de muur stond. De stad heeft in deze zijn verantwoordelijkheid 
genomen om die mensen als eerste zeer correct in te lichten nopens de stand van zaken die 
voorafgaandelijk opnieuw op vraag van de stad onderzocht werd. Maar die dus onaanvaardbaar was 
namelijk het feit dat er een langere landing van de brug is, langer dan oorspronkelijk voorzien. Die 
langere landing heeft niets te maken met het moeras of met wat dan ook. Die langere landing heeft te 
maken met heel wat technische redenen, onder meer met trekkrachten van de brug als ze dit goed 
begrepen heeft uit de vele onderhouden met de ingenieurs. Dus het gaat niet om de moeraskant, het 
gaat wel degelijk om de specifieke uitwerking van de brug die dus noodgedwongen verder landt, dan 
oorspronkelijk werd voorzien. De stad heeft met die  9 eigenaars op 1 dag in alle sereniteit die 
boodschap gebracht, ondanks de schok van het nieuws. Dat eigenlijk iedereen, zij gaat niet zeggen 
begripvol, maar dat die gesprekken zeer sereen en goed verlopen zijn. Het krantenartikel waarnaar 
raadslid Mingels verwees, is er niet gekomen op initiatief van de stad. Als ze het goed heeft gelezen, is 
het er zelfs niet gekomen van één van de eigenaars, maar van iemand verwant aan de eigenaars. Zij 
kan enkel maar zeggen dat het eigenlijk wat hen betreft, betreurenswaardig is. Want door dat 
krantenartikel zijn alle eigenaars, eigenlijk in de publiciteit gekomen, publiciteit die ze absoluut niet 
wilden. En is aan bepaalde mensen de rust ontnomen om in alle sereniteit een denkoefening te maken. 
Dus vanuit de stad betreurt zij eigenlijk dat de publiciteit op die manier gevoerd is. Zij kan ook zeggen 
dat zij als stad deze zaak correct afhandelt. Dit resulteert in het feit dat er ondertussen met 4 van de 
betrokken eigenaren een schriftelijk akkoord gesloten is en dit dus nadat zij amper 4 weken terug, die 
mensen die boodschap hebben gebracht. Zij wil gewoon nog eens vermelden dat de stad in deze haar 
verantwoordelijk neemt. En dat dit een prijskaartje heeft, is dat uiteraard zo. Maar zoals het reeds werd 
gezegd, vond zij als stad dat het maar eerlijk en correct was dat als mensen binnen afziende tijd 
bepaalde plannen zouden zien en misschien nog niet zouden kunnen inschatten wat die plannen in 
realiteit voor hen zouden betekenen dat de stad hen heeft toegelicht wat die infrastructuurwerken voor 
hun eigendom met zich mee zouden brengen. En dat zij als stad haar verantwoordelijkheid genomen 
heeft om bepaalde onherroepelijke zaken te vermijden door een verwerving van de stad. Raadslid 
Vandendriessche maakt duidelijk dat wat schepen Syssauw gezegd heeft over het krantenartikel dat 
dit komt door de reactie door de zoon van de café. De Voorzitter komt tussen en vraagt om geen 
namen te noemen want dit is een openbare zitting. Er moet altijd respect zijn voor de privacy, zodat niet 
iedereen geïdentificeerd kan worden. Raadslid Vandendriessche zegt dat er wordt gezegd dat de 
mensen daar niet slecht op reageren. Hij kan daarop zeggen dat het niet waar is. Hij vraagt zich ook af 
of die ingenieurs die over zoveel jaren die opmetingen hebben gedaan, zich zo kunnen vergissen om 
die brug een paar tientallen meters langer te maken. Hij begrijpt dat niet. Raadslid Maxy vindt dat de 
aanpak van de communicatie, in eerste instantie met de eigenaars diende te gebeuren en dit spreekt 
voor zich. Dit is ook verstaanbaar voor iedereen, dat die mensen in eerste instantie en in alle sereniteit 
uitgenodigd worden om de toedracht te kennen van het ganse gebeuren en dat spreekt voor zich. Zij 
volgt dit en zij vindt dit alleen maar logisch. Anderzijds durft zij voor een stuk te veronderstellen dat 
bepaalde communicatie gestuurd kon worden. Mocht dit misschien zo zijn, maar zij weet dat niet en dat 
is misschien koffiedik kijken. Dit mocht er zeker gekomen zijn na de contactopname met de eigenaars 
waarbij er zeker begripsvol werd omgesprongen ondanks het slechte nieuws. Het was misschien wel 
goed geweest om zelf aan communicatiesturing te doen om daar openlijk ook correcte info over ter 
verschaffen dat er onteigeningen op komst zijn omwille van de verdere landing van de brug. Zij denkt 
dat op die manier de persoonlijke levenssferen die via andere kanalen gelopen zijn, misschien 
vermeden hadden kunnen worden. Maar dat is natuurlijk geen zekerheid. Nogmaals zij volgt ook dat 
punt en zij zal ook dit punt goedkeuren niettegenstaande het feit dat zij dit inderdaad een zware klap 
vindt voor de mensen die op zich het slechte nieuws te verwerken kregen. Raadslid Coppens gaat 



zich beperken omdat zijn naam genoemd werd tot inderdaad de autofinancieringsmarge, die hij 
inderdaad zeer goed kent en in een stad als Menen, jammer genoeg nog meer dan in sommige andere 
gemeenten in de gaten moet worden gehouden. Het gaat natuurlijk over een heel serieus budget. Er 
wordt gesproken over meerdere miljoenen euro's. Voor een stadsbudget als Menen is dat heel veel 
geld. Dus vraagt hij wanneer de schepen van financiën of het schepencollege komt met een eerste 
budgetwijziging, want die is dringend nodig, niet alleen trouwens vanwege die onteigeningen maar ook 
omwille van heel de coronaproblematiek, die een financiële weerslag heeft. De Voorzitter meldt dat het 
hier gaat over de verwervingen, weliswaar met een financieel aspect met vragen over het 
meerjarenplan. Wanneer de wijziging er komt, moet te maken hebben met het agendapunt en dat is er 
volgens hem niet. Hij vraagt om het enkel te hebben over de  autofinancieringsmarge. Raadslid 
Coppens vindt dat zijn vraag zeer gerechtvaardigd is. Het is een beetje de omgekeerde wereld en hij 
ziet ook wel dat men eerst de onteigeningen doet en dan pas het geld gaat zoeken vanuit het 
overheidsstandpunt. Hij denkt dat zijn vraag trouwens nog meer dan gerechtvaardigd is. Hij gaat het 
nogmaals onderlijnen. Hij begrijpt trouwens ook niet de tussenkomst van de voorzitter. Het is normaal 
gezien gebruikelijk dat men tegelijk ook met een financieringsplan naar de gemeenteraad 
komt.  Omwille van de urgentie kan hij begrijpen dat dit hier niet het geval is. Zijn vraag is dan ook 
wanneer dat dit gaat komen. En hij ging ook net afronden met even te onderlijnen dat het resultaat van 
2019 ook nog niet naar de gemeenteraad gekomen is. Ook dat kan een invloed hebben op de eerste 
budgetwijzigingen en het zou hem maar meer dan normaal lijken, dat volgende maand er een eerste 
budgetwijziging naar voor komt en dit is dan de gemeenteraad van 1 juli 2020. De Voorzitter neemt 
terug het woord en hij denkt dat zijn tussenkomst gerechtvaardigd is, maar hij zal de discussie niet 
verder aangaan. Schepen Syssauw had zich voorgenomen om in deze gemeenteraad de leden van 
de financiële commissie al op de hoogte te brengen dat op dinsdag 23 juni om 19 uur de financiële 
commissie zal bijeenkomen in het licht van de volgende gemeenteraad, waar uiteraard de rekening van 
2019 zal gepresenteerd worden. En wat de budgetwijziging betreft, die zal dit jaar ofwel in juli ofwel in 
het najaar aan de orde zijn. Dit zal uiteraard ten gepaste tijde voor de gemeenteraad gebracht worden.

Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche die aansluit bij het agendapunt van de 
verwerving van diverse panden in het kader van de Leiewerken.
Een drietal weken geleden werden opnieuw negen handelszaken op de hoogte gebracht dat hun zaak 
zal gesloopt worden omwille van de Leiewerken. Voor deze handelaars was dit zoals u zich kunt 
voorstellen een bittere pil om te verteren en dit is nog zacht uitgedrukt. Klap op de vuurpijl tussen de 
nieuwe onteigeningen , zit er een zaak tussen (pralinewinkel)die verleden jaar volledig gesloopt en 
heropgebouwd werd. Kan het nog zotter?
Vraagstelling :
1) Kon er niet beter ingeschat worden dat dergelijke ingreep er zat aan te komen? Nu waren de 
handelaars er zeker van dat hun handels zaak kon blijven bestaan.
3/ Vinden jullie als schepen college dat deze manier van werken, ondanks de financiële vergoeding die 
de studiebureaus krijgen, de goede is ?
4/ Welke verrassingen heeft waterwegen nog in petto ?

 

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, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien 
Poot, Lianna Mkrtchyan), 2 stemmen tegen (Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout), 1 onthouding 
(Dorianne De Wiest)

Besluit

Artikel 1:  De gemeenteraad beslist om de onderhandelingen met de eigenaar van de panden gelegen 
Noordkaai kadastraal sectie E nrs. E1005A20 en  E1005B20 stop te zetten.

Artikel 2 :  De gemeenteraad  beslist principieel om een tweede reeks van bijkomende verwervingen te 
doen van panden nodig voor een meer kwalitatieve uitvoering van de Leiewerken. De verwervingen 



zullen gebeuren door het AGB Woonbedrijf Menen, zoals de eerste reeks prioritaire verwervingen die 
intussen is afgerond.

De gemeenteraad verleent  hiertoe gunstig advies voor delegatie aan het AGB Woonbedrijf Menen om 
nogmaals rechtstreeks en in eigen naam, in de plaats  van de stad Menen, in te staan tot het verwerven 
van diverse (9) bijkomende panden, nodig ter  verbetering  van de kwaliteit van de woonomgeving van 
de stad Menen en voor de realisatie van de stadskernvernieuwing, welke complementair is aan  de 
realisatie van de  infrastructuurwerken voor de verbreding van de Leie door De Vlaamse Waterweg (de 
Leiewerken).

Artikel 3:  De Gemeenteraad geeft  hierbij ook opdracht aan het AGB Woonbedrijf Menen tot aankoop 
van betrokken panden betreffende de percelen gelegen te Menen 1e afdeling sectie E  gelegen 
Rijselstraat  kadastrale nrs. 1005/00R015  -   1005/00A016  - 1001/00K000  - 1001/00F000  - 
1002/00E002  - 1000/00M000  - 1000/00A002 - 1000/00V002  - 1000/00P002, binnen de marges van de 
betreffende schattingsverslagen en de beschikbare budgetten;

De gemeenteraad geeft opdracht om de individuele aankoopaktes ter goedkeuring voor te leggen aan 
de Raad van bestuur van het AGB Woonbedrijf Menen, dit nadat de onderhandelingen met de diverse 
eigenaars van de betrokken panden via de stad of Dienst Vastgoedtransacties afgerond zijn.

De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties zal instaan voor het verlijden van de akten.

Artikel 4 : Deze delegatie aan het AGB Woonbedrijf doet geen afbreuk aan de eerdere 
samenwerkingsovereenkomst dd. 01.06.2018 met Leiedal;

Artikel 5 : De budgetten nodig voor deze verwervingen zullen worden voorzien in de volgende 
budgetwijzigingen  en meerjarenplannen .

17. GR/2020/058 | onderwijs: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de 
Leiebrug - periode 2020 - 2026. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet op de omzendbrief BaO/2005/11 van 30/06/2005 en latere wijzigingen:scholengemeenschappen 
basisonderwijs.
Gelet op het decreet basisonderwijs artikel 3, 52°bis en de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 05 maart 2004 en latere wijzigingen, betreffende de 
puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005 en latere wijzigingen: Puntenenveloppen voor 
scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 tot vaststelling en indeling van de 
ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de opdracht van het 
personeel in het basisonderwijs en de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 05 december 2003 en latere wijzigingen, betreffende 
ICT-coördinatie in het onderwijs.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17/07/2003 met de vorming van de scholengemeenschap de 
Leiebrug.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 04/06/2004, 27/05/2005, 30/05/2011, 25/02/2013 met de 
verlenging van de overeenkomst van scholengemeenschap de Leiebrug.

Feiten, context en argumentatie

De gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem) en de gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer 
(Lauwe) vormen samen met de Kleine Prins (basisschool Menen) en de gemeentelijke basisschool 
Wevelgem, de scholengemeenschap de Leiebrug.

Vanaf 1 september 2020 starten nieuwe zes-jaarlijkse cycli van scholengemeenschappen.



In het beheerscomité scholengemeenschap de Leiebrug van 04/02/2020 werd de evaluatie van de 
scholengemeenschap voorgelegd en besproken. De evaluatie gebeurde aan de hand van een digitale 
vragenlijst. De bevraging gebeurde een eerste keer in zomer 2017 en een tweede keer in januari 2020. 
De resultaten werden met elkaar vergeleken en voorgesteld door pedagogisch adviseur OVSG Dhr. 
Philip Alliet.
Nu de resultaten van de bevraging gekend zijn, werd aan elk schoolbestuur enkele vragen gesteld. Aan 
de hand van het antwoord op deze vragen werd opnieuw overlegd over het wel of niet verderzetten van 
scholengemeenschap de Leiebrug, de aansturing ervan en de prioriteiten die moeten gesteld worden. 
(zie bijlage: beleidsnota)

De conclusie van de beleidsnota (zie bijlage) van het directiecomité luidt als volgt: "Wij verlengen de 
samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap.
Wij bestendigen de werking met een halftijdse stafmedewerker in plaats van een halftijdse directeur-
coördinator. Wij evalueren en herbekijken de samenwerking inhoudelijk in functie van de verwachtingen 
van alle betrokkenen in de scholengemeenschap."

De verlenging van de overeenkomst van de scholengemeenschap werd voor advies aan de 
schoolraden van de betrokken scholen voorgelegd. (zie bijlagen)

De keuze voor de aanstelling van een stafmedewerker en de verlenging van de overeenkomst 
scholengemeenschap de Leiebrug werd geagendeerd voor het syndicaal overleg onderwijs: ABOC / 
AHOC van 29/05/2020.

De overeenkomst scholengemeenschap de Leiebrug 2020 -2026 werd door het schoolbestuur van de 
Kleine Prins en het schoolbestuur, gemeente Wevelgem, van de gemeentelijke basisschool Wevelgem 
goedgekeurd.

Het vernieuwen, de verlenging van de overeenkomst scholengemeenschappen voor de periode 2020-
2026 in de vorm van een interlokale vereniging is een beslissing van de gemeenteraad.

De wijzigingen, vernieuwing van de scholengemeenschappen in het basisonderwijs moeten vóór 15 juni 
2020 gemeld worden aan het agentschap onderwijsdiensten met de meldingsfiche (zie bijlage). En een 
kopie van de overeenkomst moet ook vóór 15 juni 2020 bezorgd worden aan het agentschap voor 
onderwijsdiensten. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de verlenging van de overeenkomst scholengemeenschap de 
Leiebrug voor de periode 2020-2026 onder de vorm van een interlokale vereniging, goed en gaat 
akkoord met de hiernavolgende overeenkomst:

Overeenkomst scholengemeenschap de Leiebrug 2020-2026 in de vorm van een interlokale vereniging 
(Vlaams gewest).

Tussen stad Menen, gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door de Burgemeesters en Algemeen 
Directeurs en het schoolbestuur van de autonome gesubsidieerde vrije basisschool de Kleine Prins, 
vertegenwoordigd door de voorzitter van het schoolbestuur, respectievelijk:
voor stadsbestuur Menen: dhr. Eddy Lust, burgemeester en dhr. Eric Algoet, algemeen directeur
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 03 juni 2020
voor gemeentebestuur Wevelgem: dhr. Jan Seynhaeve, burgemeester en dhr. Kurt Parmentier, 
algemeen directeur
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 15 mei 2020
voor de autonome gesubsidieerde vrije basisschool de Kleine Prins: dhr. Jurgen Vanackere, voorzitter 
schoolbestuur de Kleine Prins.
In uitvoering van de beslissing van het schoolbestuur van 12 februari 2020. 
Wordt het volgende overeengekomen:
Art. 1
Voornoemde stad-, gemeente- en schoolbesturen sluiten een intergemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een interlokale vereniging, 



voor de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2020 tot en met 
2026.
Deze scholengemeenschap draagt de volgende benaming: interlokale vereniging: 
scholengemeenschap de Leiebrug.
Art. 2
Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:
- Instellingsnummer 018804 – gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer (Lauwe – stad Menen)
- Instellingsnummer 018821 – gemeentelijke basisschool Barthel (Rekkem – stad Menen)
- Instellingsnummer 055855 – autonoom gesubsidieerde basisschool de Kleine Prins
- Instellingsnummer 019141 – gemeentelijke basisschool Wevelgem (gemeente Wevelgem)
De zetel wordt gevestigd te: 8930 Menen – Grote Markt 1.
Deze gemeente wordt als beherende gemeente aangeduid.
Art. 3
§1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes schooljaren en gaat in op 1 september 
2020 en eindigt op 31 augustus 2026.
§2. Tijdens de voormelde periode kan de beslissing of overeenkomst inzake de vorming van een 
scholengemeenschap evenwel worden gewijzigd, zodat een school alsnog tot de scholengemeenschap 
kan toetreden of uit de scholengemeenschap kan stappen volgens de geldende modaliteiten.
Art. 4
§1. Er wordt een beheerscomité opgericht.
§2. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het schepencollege afgevaardigd, alsmede een 
vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid.
Namens de autonome vrije gesubsidieerde basisschool ‘De Kleine Prins’ wordt een lid van het 
schoolbestuur aangeduid als afgevaardigde, alsmede één lid dat het effectief lid vervangt bij zijn 
afwezigheid. 
§3. Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan.
Art. 5
§1. Het beheerscomité houdt minstens één zitting per trimester op een gezamenlijk afgesproken datum.
§2. De wijze van samenroeping, de wijze van vergaderen alsmede plaats en uur van de vergaderingen 
wordt bepaald bij de installatie. Het beheerscomité stelt hiertoe een huishoudelijk reglement op.
§3. De directeurs wonen de vergaderingen van het beheerscomité bij met raadgevende stem.
§4. Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen op de vergaderingen.
Art. 6
§1. Alle afspraken worden genomen bij consensus. Indien die consensus niet bereikt wordt, kan een 
voorstel niet aangenomen worden. Geen beraadslaging en geen beslissing is mogelijk indien niet alle 
leden van het beheerscomité of hun plaatsvervanger(s) aanwezig zijn. 
§2. De afspraken worden gemaakt met inachtneming van de bevoegdheden van het 
medezeggenschapscollege of de individuele schoolraden.
Art. 7
§1. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de stafmedeweker of een directeur. Dit 
wordt ter kennis overgemaakt aan alle betrokken schoolbesturen en de betrokken directeurs.
§2. Na goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering worden het verslag en alle bijhorende 
documenten ondertekend door de voorzitter en de verslaggever.
Art. 8
§1.Het beheerscomité maakt minimaal afspraken over:
- de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap;
- de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend aan de 
scholengemeenschap;
- het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;
- de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als aanspreekpunt, 
voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap;
- over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het niveau van de 
scholengemeenschap kunnen worden samengelegd;
- de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de scholengemeenschap;
- de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter beschikking 
stelt;
- het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon en/of 



buitengewoon basisonderwijs die niet tot de scholengemeenschap behoren; met een 
scholengemeenschap basisonderwijs of secundair onderwijs; met één of meer instellingen voor 
secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of volwassenenonderwijs. Deze bepaling geldt niet 
voor samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn vooraleer de scholengemeenschap gevormd 
is;
- het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;
- algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties;
- afspraken omtrent de samenwerking binnen het lerarenplatform;
- algemene afspraken over de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de 
scholengemeenschappen over de aanvangsbegeleiding van personeelsleden die tijdelijk aangesteld 
zijn voor bepaalde duur.

§ 2. Het beheerscomité maakt facultatief afspraken over:
- de overdracht van lestijden en uren uit het lestijdenpakket; 
- de inhoud en de toepassing van de engagementsverklaring vermeld in het decreet basisonderwijs van 
25/02/1977;

- de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen ten einde speciale projecten 
met betrekking tot zorg mogelijk te maken;

- het gebruik van de infrastructuur;
- de overdracht naar een andere scholengemeenschap van punten voor het voeren van een zorgbeleid 
als een school de scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot de scholengemeenschap naar waar de 
punten voor het voeren van een zorgbeleid kunnen worden overgedragen.

§3. Alle afspraken worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de betrokken 
gemeenten.
Art. 9
§1. De financiële middelen die in onderlinge afspraak worden vastgelegd, worden:
op een gemeenschappelijke rekening van de scholengemeenschap gestort. Er zijn minstens twee 
volmachtshouders op deze rekening, aangeduid door twee verschillende schoolbesturen. 
§2. Elke gemeente draagt a rato van het leerlingenaantal bij tot de financiële middelen Het 
beheerscomité maakt afspraken over de jaarlijkse bijdrage per leerling.
§3. Het beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden en schoolbestuur van de Kleine Prins, samen met het 
jaarverslag.
§4. De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden en schoolbestuur van de Kleine Prins gebeurt ter 
gelegenheid van bespreking van het jaarverslag.
§5. Bij de beëindiging van de overeenkomst worden de resterende middelen teruggestort aan de 
respectievelijke schoolbesturen a rato van het aantal leerlingen.
Art. 10
Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst.
Art. 11
In geval van gemeenschappelijk gebruik van materiaal, blijft dit eigendom van de inbrengende 
gemeente. Binnen de scholengemeenschap wordt via de daarvoor aangeduide gemeente (eventueel 
de beherende gemeente) een passende verzekering genomen van deze materialen en het eventueel 
onderhoud en de herstellingen ten laste genomen.
Art. 12
Elke deelnemende gemeente draagt de werkingskosten in de eigen gemeente
Art. 13
§1. Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt geaffecteerd aan een school 
kan:
1. een personeelslid van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, 
worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap;
2. een personeelslid van het onderwijzend personeel van de scholen die de scholengemeenschap 
vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor andere scholen van de 
scholengemeenschap;
3. een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel van de scholen die de 
scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere 



scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de 
scholengemeenschap;
4. in afwijking van 1° en 2° een personeelslid dat wordt aangesteld in een functie of een betrekking die 
wordt ingericht ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap met de 
stimulusmiddelen of de samengelegde punten ICT of administratie (directeur-coördinator SG, 
stafmedewerker SG), worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van 
de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de 
scholengemeenschap.
§2. Bij de toepassing van 3° en 4° moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1. het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de school waar de betrekking 
reglementair wordt ingericht;
2. de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de school waar 
het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit geldt niet als het 
personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;
3. er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het personeelslid.
§3. De bepalingen inzake inzetbaarheid opgenomen zoals bedoeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 
worden, opgenomen in het besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de 
functiebeschrijving.
Art. 14
Meer specifieke regels en afspraken kunnen intern worden vastgelegd in elke school, via een 
dienstnota.
Art. 15
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de vereiste goedkeuring 
verleend wordt aan de betreffende verlenging van de scholengemeenschap door de respectievelijke 
gemeenteraden en schoolbestuur van de Kleine Prins.
Art. 16
Een kopie van deze overeenkomst wordt voor 15 juni 2020 bezorgd aan AgODi.

Artikel 2: Een kopie van de overeenkomst scholengemeenschap de Leiebrug 2020-2026, door de 
betrokken schoolbesturen ondertekend, wordt vóór 15 juni 2020 aan het agentschap voor 
onderwijsdiensten bezorgd.

Artikel 3: De vernieuwing van de scholengemeenschap de Leiebrug wordt vóór 15 juni 2020 via de 
meldingsfiche aan het agentschap onderwijsdiensten gemeld.

18. GR/2020/089 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring Artistiek 
Pedagogisch Project 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

- Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit)

Feiten, context en argumentatie

Het schoolbestuur moet voor haar deeltijds kunstonderwijs een Artistiek-Pedagogisch Project (APP) 
uitschrijven met het algemeen referentiekader en de belangrijke waarden die de grondslagen van het 
eigen deeltijds kunstonderwijs uitmaken. Het APP bevat, naast de artistieke visie, de fundamentele 
onderwijs- en opvoedkundige uitgangspunten van de academie en beschrijft de principes van haar 
werking.
Zoals in het decreet bepaald onder artikel 9 worden dus zowel visie, missie als organisatie kenbaar 
gemaakt in het APP.

Een leerling kan pas worden ingeschreven nadat hij zich akkoord heeft verklaard met het artistiek-
pedagogisch project.



Met het APP profileert de Academie voor Muziek en Woord zich naar buiten toe.

Toekomstgericht kan het van belang zijn om op basis van dit eigen project nieuwe leerkrachten in te 
schakelen in het team.

De basistekst van het vernieuwde Artistiek Pedagogisch Project wordt gekoppeld aan een extra 
document dat duiding geeft rond de organisatie van de opleiding (in bijlage).

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het Artistiek Pedagogisch Project van de Academie voor Muziek 
en Woord goed.

 

Academie voor Beeld, Muziek & Woord - Stad Menen
SAMEN (artistieke) grenzen verleggen

 

Zin om met kunst aan de slag te gaan? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Onze academie is een 
creatieve leeromgeving, een laboratorium waar iedereen zich maximaal artistiek en persoonlijk kan 
ontplooien binnen de domeinen muziek en woordkunst-drama. De leerling maakt niet alleen kunst, 
kunst maakt ook de leerling. 

We zetten in op vijf pijlers die terugkomen in onze leerplannen: de leerling als kunstenaar, vakman, 
samenspeler, onderzoeker en performer. Aandacht voor deze deelaspecten geeft onze leerlingen de 
kans artistieke grenzen te verleggen en uit te groeien tot unieke en veelzijdige artiesten. De gedachte 
van deze vijf pijlers wordt doorgetrokken in de gehele werking van onze academie.

 

KUNSTENAAR                     (Creatief / Dynamisch)

Academie Menen heeft een brede kunstzinnige blik en geeft die door aan haar leerlingen. Ze stimuleert 
de verbeelding van de ‘leerling-kunstenaar‘ met aandacht voor experiment, creëren, fantaseren, 
interpreteren, uitdrukken, inleven, ... Leerlingen ontwikkelen hierbij artistieke vaardigheden die 
vertrekken vanuit een traditie en kijken naar de toekomst.

 

VAKMAN                            (Kwalitatief kunstonderwijs)

Elke artiest, leerling en leerkracht is een doorzetter die niet vrijblijvend, maar met discipline en 
toewijding aan de slag gaat en streeft naar kwaliteit. Naast artistieke vaardigheden hechten we groot 
belang aan technische vaardigheden. Niet alleen goesting en talent, maar ook vakbekwaamheid en 
oefenen zijn belangrijk.

Dit alles vraagt tijd en een langdurig engagement. Vandaar de focus op langlopende opleidingen met 
meerdere lestijden per week.

 

SAMENSPELER                   (Teamwork)

Samen verleggen we onze grenzen. Onze academie is een plaats van ontmoeting. Via groepslessen 
leer je samenwerken, maar ook andere standpunten en culturen respecteren. We groeien door en met 
anderen.

Attitudes en sociale omgangsvormen die wij belangrijk vinden: beleefdheid, vriendelijkheid, respect, 
luisteren, betrokkenheid, empathie en eerlijkheid.

Onze academie is een creatieve en bruisende hotspot, een broedplaats voor kunstbeleving in de 
breedste zin van het woord. Ze is verankerd in het culturele leven van onze stad en haar ruime 



omgeving. Als expertisecentrum zijn wij een evidente partner voor kunst en cultuur. Om dit alles en de 
opleiding te versterken, bouwt de academie zowel intern als extern actief samenwerkingsverbanden uit:

-        We hechten belang aan klas-, vakoverschrijdend en interdisciplinair werken en zetten in op co-
creatie.

-        We werken samen met diverse cultuurcentra, scholen, academies, socio-culturele verenigingen, 
gemeentebesturen en organisaties.

Op deze manier neemt de academie niet alleen haar (kunst)pedagogische, maar ook sociale, 
maatschappelijke en culturele rol op binnen de regio Menen-Wervik-Wevelgem en daarbuiten.

Dankzij de intense samenwerking met vzw Akoestiek kunnen leerlingen in het kader van hun opleiding 
concerten en voorstellingen bijwonen en deelnemen aan workshops en uitstappen.

 

ONDERZOEKER                   (Ontdekken / Leergierig)

We stimuleren onderzoekend leren waarbij leerlingen graag zaken uitproberen, meer willen weten en 
iets echt willen leren, begrijpen of kunnen. Een open geest, gezonde dosis nieuwsgierigheid en 
verwondering zijn belangrijk. Ook een kritische houding, zaken vanuit verschillende kanten bekijken en 
benaderen of in vraag durven stellen zijn van belang.

De ‘leerling-onderzoeker’ maakt bewuste keuzes en weet hoe hij/zij gebruik moet maken van bepaalde 
kennis, tools en vaardigheden om tot resultaat te komen. Via zelfonderzoek wordt de leerling mee 
verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces.

Al onze leerkrachten hanteren een onderzoekende houding en ook de organisatie van de academie 
wordt erdoor beïnvloed. Je vindt ze terug in alle praktijklessen. Daarnaast vormt ze de basis voor een 
aantal meer theoretische vakken en richtingen die we organiseren.

Deze houding beïnvloedt eveneens onze visie op evaluatie: het leerproces wordt voortdurend 
onderzocht en breed geëvalueerd. We spreken geen beoordeling met punten uit aan het einde van een 
traject, maar geven gerichte mondelinge en schriftelijke feedback door het onderzoeken en benoemen 
van zowel sterktes als werkpunten. Via voedende en veelzijdige evaluatie en feedback wordt zo het 
leerproces continu bijgestuurd.

 

PERFORMER                       (Tonen op een podium)

Zich tonen is vanzelfsprekend in de podiumkunsten, daarom is podiumervaring essentieel. We 
stimuleren het actief kunst beoefenen en delen met een publiek via toonmomenten, klasconcerten, 
optredens, vakoverschrijdende projecten, … We tonen hierbij het resultaat van ons leerproces.

De academie als geheel treedt naar buiten via samenwerking met diverse partners. Met trots dragen we 
kunst en cultuur uit!

 

UNIEKE IK                           (Passie / Warme school / Welkom / Diversiteit)
Bovenstaande pijlers vormen het DNA en unieke profiel van onze academie.

De academie streeft bovendien naar maximale aandacht voor de eigenheid van elke individuele leerling 
en zorgt voor onderwijs op maat. Differentiatie is een speerpunt. Iedereen is welkom: kinderen, 
jongeren en volwassenen. We maken geen onderscheid tussen jong of oud, rang of stand. Via een 
uitgekiend zorgbeleid willen we elk individu optimaal ondersteunen. We hebben oog voor leerlingen die 
extra aandacht verdienen en zetten in op de toeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Een gedreven (h)echt team van kunstenaars-pedagogen, directie en secretariaat begeleidt het 
leerproces, streeft naar systematische kwaliteitsbewaking en een positieve academiecultuur.

Een positieve academiecultuur betekent voor ons: open communicatie, een ruime blik, positief 
denken, motiveren, inspireren en enthousiasmeren, stimuleren en uitdagen, samenwerken, waarderen 



en vertrouwen. We zijn een middelgrote academie, maar één waar je in een warme familiale sfeer 
wordt onthaald.

 

Hoe dit alles zich praktisch in een opleiding vertaalt en wat je nu concreet kan leren, vind je met de 
nodige toelichting in bijlage terug.

19. GR/2020/070 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

- Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit)

Feiten, context en argumentatie

Volgende artikels werden aangepast tov. het huidige academiereglement:

- Art.7 §2. (toevoeging owv. bepaling in het Decreet DKO, art.49)

- Art.11 §4. (weglaten bepaling volwassenen)

- Art.13 (wijziging datum verandering traject)

- Art.15 §1. (vermelding waarborg)

- Art.16 §1. (startdatum inschrijving)
             §4. (aanpassing datum)

- Art.51 §4. (correctie typfout: 5 rollen ipv. 6) 

- Art.63 (vermelding vertrouwenspersoon leerlingen)

Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure werd toegevoegd

Tussenkomsten

De voorzitter stelt aan de schepen voor om dit punt voor de academie voor Muziek en Woord samen 
te behandelen met het punt voor de academie voor Beeld en beide punten in één keer toe te lichten. 
Maar er zal wel steeds apart moeten gestemd worden. Hij laat het over aan de wijsheid van de 
schepen. Raadslid Poot had op de gemeenteraad van 26 juni 2019 ook de vraag gesteld om het 
reglement aan te passen bij de huur van instrumenten en misschien ook om een aantal rietjes of snaren 
te voorzien voor de mensen die op deze instrumenten spelen. Want de kostprijs is niet 
verwaarloosbaar, in het bijzonder voor degenen die een sociaal tarief betalen. Eigenlijk zou de toegang 
tot de academies zo laagdrempelig moeten zijn. En  ouders hebben niet altijd evenveel interesse om 
hun kinderen naar de academie te sturen. En als er dan nog eens extra moet betaald worden, bestaat 
ook de kans dat kinderen afhaken. Eigenlijk moeten de drempels weg om iedereen de maximaal de 
kans te geven om zich te kunnen te ontplooien. Haar vraag zou toen doorgegeven zijn aan de directeur 
en ze weet niet of dat besproken is geweest. Zoja, wat was het antwoord dan om dit toch niet op te 
nemen nu dit reglement gewijzigd wordt. Ze had daarbij een kleine aanvulling en ze merkt op dat er 70 
euro waarborg dient betaald te worden, de eerste keer dat er een instrument wordt ontleend. Kan 
hiervoor ook een sociaal tarief van toepassing zijn?. Schepen Vanryckegem herinnert zich de vraag 
van het raadslid en ze heeft dit ook nagevraagd en zij dacht dat ze het raadslid geantwoord had. Het is 
namelijk zo dat via de tussenkomst van het OCMW de mensen met een hoge tegemoetkoming sowieso 
alles krijgen wat noodzakelijk is om die toeleiding naar inschrijving op de academies te kunnen 
waarborgen. Daarnaast heeft de academie  via een organisatie een zekere sponsoring gehad om de 
toeleiding naar extra instrumenten of steun voor diegenen die het moeilijk hebben, te vergemakkelijken. 



Tenslotte heeft ze de vraag naar rietjes, ondersteuning en instrumenten doorgegeven.  Dat is ook goed 
bekeken geweest door de directeur. Er is specifiek in dat geval, voorzien in een lage prijs voor de huur 
van instrumenten. Tenslotte herhaalt zij dat mensen die daar nood aan hebben, tussenkomsten kunnen 
krijgen vanuit de betrokken diensten, maar dat zij in dat geval ook rekenen op die insteek, namelijk van 
de ouders om dat zelf ook te waarborgen. De mensen die op een instrument spelen en rietjes 
gebruiken, maar kunnen die niet enkel gebruiken voor hun eigen repeteren, maar soms zijn ze ook lid 
zijn van een harmonie bijvoorbeeld, waar er ook rietjes nodig zijn en waar er niet helemaal controle is 
waarvoor die gebruikt worden en hoe die worden ingezet. Dus het is zeker een terechte vraag naar 
ondersteuning, die zo goed als mogelijk voorzien wordt, maar de academie kan niet op alle financiële 
vragen ingaan. Raadslid Poot zou graag een korte reactie geven op het gebruik van instrumenten door 
mensen die in een harmonie spelen. Zij kan meegeven dat het gebruik van rietjes gratis is en gegeven 
wordt door de harmonieën zelf. Zij denkt niet dat daar misbruik zou kunnen van gemaakt worden. 
Uiteindelijk  dient het om het instrument te gebruiken, dus eigenlijk zou ieder gebruik toegejuicht 
moeten worden en dat wou zij nog meegeven. Zij blijft het spijtig vinden, want uiteindelijk is het toch 
een kleine discriminatie in vergelijking met mensen die eigenlijk geen extra materiaal nodig hebben 
voor hun instrument. Mensen die dwarsfluit spelen, piano spelen, hebben geen extra materiaal nodig en 
daar zit dan toch een kleine discriminatie. Zij vindt een beetje spijtig dat er geen drietal rietjes voorzien 
kan worden in het bijzonder dan voor mensen met een sociaal tarief. Schepen 
Vanryckegem concludeert uit de  tussenkomst van raadslid Poot dat alle studenten zich zouden 
moeten inschrijven in de harmonie. De academie discrimineert niet bij de keuze van een instrument. Als 
men kiest voor een piano of een triangel, dan is er sowieso een heel groot verschil in de keuze van een 
instrument net zoals bij de keuze voor een sport en dit naar de financiële tussenkomst van de ouders. 
Dat is niet discriminerend en zij dankt voor het begrip daarvoor.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: de Gemeenteraad keurt het Academiereglement van de Academie voor Muziek en Woord 
Stad Menen goed

 
Inhoud Academiereglement

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring.

Hoofdstuk 3 Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden.

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring.

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling.

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten.

Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext.

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie.

Hoofdstuk 9 Leefregels.

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels.

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen



Artikel 1       
§1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het stadsbestuur van 
Menen, en de leerlingen/ouders van de academie voor Beeld, Muziek en Woord met als administratieve 
zetel te Menen, Yvonne Serruysstraat 42. 

§2. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige 
leerlingen.

§3. Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen, met 
uitzondering van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 (inschrijvingsgeld en 
bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie).

§4. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2       
§1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via elektronische 
drager (website, e-mail, …) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders van de minderjarige 
leerlingen. Zij worden schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gehouden van de wijzigingen. 
De academie vraagt de ouders/leerlingen of ze ook een papieren versie van het academiereglement 
en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking voor leerlingen/ouders die dit wensen.

§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement en het artistiek 
pedagogisch project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de 
leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de 
wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling het daaropvolgende schooljaar niet worden 
ingeschreven.

Artikel 3       Begrippen

Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder:

1°   Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending.

2°   Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat 
onder leiding staat van een directeur. De academie omvat de hoofdvestigingsplaats Menen en de 
vestigingsplaatsen: Lauwe-Rekkem, Wervik-Geluwe en Wevelgem Oud Gemeentehuis-Wevelgem 
Wijnberg-Moorsele.

3°   Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het 
schoolbestuur voor de academie en haar werking heeft bepaald.

4°   Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde.

5°   Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 
toelatingsvoorwaarden.

6°   Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
onder hun bewaring hebben.

7°   Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het 
stadsbestuur van Menen.

8°   Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de 
herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen.

 

 



Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring

Artikel 4       
§1. Leerlingengegevens

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de academie te 
verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de 
leerlingengegevens voordoen. 

§2. Oudercontacten

De academie organiseert twee maal per jaar oudercontacten. De data worden schriftelijk of via 
elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en de academie kunnen op eigen initiatief 
bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt verwacht dat ze minstens 1 oudercontact 
per jaar bijwonen.

§3. Aanwezigheid

De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het 
geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders.

§4. Specifieke onderwijsbehoeften 

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan 
de directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie 
ervan en dit in het belang van de leerling. Dit kan via de inlichtingen- en zorgfiche. In overleg met de 
leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en welke 
aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

§5. Taal

De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om 
Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om 
Nederlands te leren en te gebruiken.

§6. Zelfstudie 

De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen nauwgezet op. 
Deze instructies worden mondeling of schriftelijk via de leerkracht aan de leerling en eventueel ouders 
gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie rekening houdend met 
deze instructies.

§7. Leefregels

Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de academie na te leven.

§8. Leerloopbaanbegeleiding

De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en 
competenties van de leerling.

 

 
Hoofdstuk 3 Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden

Artikel 5       



Het schoolbestuur legt het maximaal aantal leerlingen vast dat wordt toegelaten tot een opleiding, 
zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Artikel 6       
§1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste instantie op een 
wachtlijst ingeschreven:
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van hetzelfde 
domein,

- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
- niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

§2. De leerlingen vermeld in §1 kunnen enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de 
capaciteit nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 

§3. De inschrijving van niet-regelmatige leerling volgens het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, kan worden geweigerd.

Artikel 7       
§1 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet de 
leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving. 

§2. Volgde de leerling eerder al een opleiding in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit 
expliciet vermelden bij de eerste inschrijving, samen met de resultaten ervan.

Artikel 8       
Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te kunnen worden 
voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het ogenblik van zijn 
inschrijving en uiterlijk op 30 september.

Artikel 9       
Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals bedoeld in het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste de leeftijd van 15 jaar 
bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Artikel 10    Specialisatie

§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende studierichting 
specialisatie, maken dit bij de directeur bekend voor het einde van het schooljaar. 

§2. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak met de betrokken 
leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten op basis van de leerlingenevaluatie van 
de vierde graad en na gesprek met de betrokken leerkracht(en).

Artikel 11    Toelatingsvoorwaarden

§1. Om tot het deeltijds kunstonderwijs toegelaten te worden moet een leerling de leeftijd van zes jaar 
bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar. 

§2. In afwijking van paragraaf 1 kan een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de dag 
van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs worden 
ingeschreven als hij is ingeschreven in het lager onderwijs. Dit wordt aangetoond door een verklaring 
van de basisschool dat de leerling effectief in het lager onderwijs ingeschreven is, of ingeschreven zal 
zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor men de leerling inschrijft.

§3. In afwijking van paragraaf 2 wordt een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de 
dag van 31 december en ten minste 5 jaar is en deze leerling huisonderwijs volgt. Dit wordt aangetoond 
door een verklaring op eer van de ouders dat de leerling effectief huisonderwijs volgt.



§4. In de domeinen muziek en woordkunst-drama worden leerlingen die op 31 december van het 
lopende schooljaar jonger zijn dan 15 jaar, in principe ingeschreven in de tweede graad jongeren. 
Vanaf 15 jaar worden de leerlingen ingeschreven in de tweede graad volwassenen. Om pedagogische 
redenen kan de directeur ook leerlingen jonger dan 15 jaar (12- tot 14-jarigen) toelaten tot de tweede 
graad volwassenen.

Artikel 12    Toelatingsperiode

§1 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of een andere optie wil instromen dan hij op basis van de 
gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken 
vakleerkrachten een toelatingsperiode opleggen. Deze toelatingsperiode start bij het begin van het 
schooljaar en eindigt uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar. De leerling volgt tijdens die 
proefperiode de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken 
de directeur en de betrokken leerkrachten een attest op met de motivering waarom zij de leerling 
geschikt vinden om het leerjaar verder te volgen. Indien blijkt dat de leerling toch niet over voldoende 
maturiteit beschikt, wordt hij in de graad lager dan zijn gevraagde optie ingeschreven.

§2 Leerlingen kunnen enkel tot deze toelatingsperiode worden toegelaten indien ze voldoen aan 
volgende voorwaarden:

in de domeinen muziek en woordkunst-drama

  voor de 2de graad: de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben,

  voor de 3de graad: de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het secundair 
onderwijs,

  voor de 4de graad: de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het 4de leerjaar van het 
secundair onderwijs.

Artikel 13    Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:

 tezelfdertijd meerdere domeinen volgen,

 tezelfdertijd binnen een domein meerdere opties volgen met dien verstande dat éénzelfde vak 
slechts éénmaal moet worden gevolgd,

 op advies van de betrokken leerkrachten en na toestemming van de directeur uiterlijk op de 
eerste dag na de kerstvakantie veranderen van traject of naar een andere opleiding in hetzelfde 
domein overstappen.

 

 

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring

Artikel 14    Retributie voor organiseren van DKO
Het schoolbestuur legt op basis van het bijgevoegde retributiereglement een retributie op voor het 
organiseren van deeltijds kunstonderwijs in haar academie(s). 

Artikel 15    Andere retributies (bijdrageregeling)
§1. Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader van de 
opleiding of om de opleiding te verlevendigen:

 

 materiaal en benodigdheden: leerlingen muziekatelier eenmalig te betalen € 8 voor een 
blokfluit.

 boeken en partituren: leerlingen muziekatelier betalen maximaal € 25



 bruikleen van muziekinstrumenten: vanaf de 2de graad betaalt men € 35, vanaf het tweede jaar 
in de 3de graad € 60, wie kansentarief op het inschrijvingsgeld geniet, betaalt voor de huur € 25. 
Er wordt bij eerste ingebruikname van het huurinstrument een waarborg van € 70 gevraagd.

 SEMU: voor leerlingen uit het domein Muziek vanaf de 2de graad: € 9 /€ 5 bij recht op 
verminderd inschrijvingsgeld..

 Kopies: €0.10/kopie A4 - €0.15/kopie recto-verso of A3 (enkel te betalen voor individuele 
vakken)

 deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen, concerten en voorstellingen, projecten en 
aan feestactiviteiten: minimum € 5 voor het concertabonnement bij VZW Akoestiek, maximaal 
€25/ schooljaar voor de 3de en 4de graad.

 

§2. De aanrekening voor auteurs- of reprografierechten en voor benodigdheden die noodzakelijk zijn 
voor het volgen van de opleiding, gebeurt tegen kostprijs. 

§3. Het schoolbestuur int de bijdragen van SEMU, concertkaart en bruikleen van instrumenten in 
principe onmiddellijk bij de inschrijvingen. Inning van de overige kosten gebeurt door de leerkracht of 
het secretariaat.

Artikel 16    Inschrijvingen en financiële bijdrage

§1 Inschrijvingen voor het komende schooljaar starten op de eerste werkdag van juni. De einddatum 
voor de inschrijvingen is 30 september van het betreffende schooljaar. Voor leeractiviteiten op maat legt 
het schoolbestuur zelf de inschrijvingsperiode vast.

§2. De leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij de academie aanmelden en op het 
moment van de inschrijving voldoen aan alle volgende voorwaarden:

   1° ten minste 50% van het inschrijvingsgeld, betaald hebben; 

   2° zich akkoord verklaard hebben met het academiereglement;

   3° zich akkoord verklaard hebben met het eigen artistiek-pedagogische project (APP) van de 
academie.

§3. De leerling betaalt het decretaal vastgelegd inschrijvingsgeld elk schooljaar voor elk domein 
waarvoor hij zich inschrijft, ten laatste op 30 september.

§4. Een leerling die al les volgt in een academie heeft voor deze academie en enkel voor het vervolg 
van zijn opleiding voorrang op nieuwe leerlingen, als hij vóór 15 juli ingeschreven is voor het volgende 
schooljaar. Om recht te hebben op deze voorrang moet wel voldaan zijn aan de voorwaarden onder §2.

§5. Een inschrijving kan enkel worden geweigerd omwille van de capaciteit. De capaciteit verwijst naar 
het maximaal aantal leerlingen dat nog onderwijskwaliteit garandeert. Het schoolbestuur legt zelf deze 
capaciteit per opleiding vast. Als de inschrijving van een regelmatige leerling geweigerd wordt wegens 
overschrijding van de capaciteit, informeert het schoolbestuur de persoon over mogelijke alternatieven 
in de eigen academie (andere optie of ander instrument) of in een andere academie (zelfde of andere 
optie of instrument). Een weigeringsbeslissing moet binnen de tien werkdagen schriftelijke of 
elektronisch worden meegedeeld.

§6. Ook leerlingen die een bijkomende opleiding willen volgen, kunnen enkel omwille van 
ontoereikende capaciteit worden geweigerd, niet om pedagogische redenen.

§7. Het recht op inschrijving geldt ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voldoet de 
leerling aan de voorwaarden, dan heeft hij recht op een individueel aangepast curriculum. De huidige 
regeling blijft voor het overige behouden. Leerlingen moeten worden ingeschreven in volgorde waarin 
ze zich aandienen. Leerlingen die al les volgen, hebben voorrang voor het vervolg van hun opleiding in 
die academie als zij voor 1 juli inschrijven.

§8. Er kunnen wachtlijsten worden aangelegd.



Artikel 17    Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld 
1. De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om 

in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de 
onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via 
de website en het reglement.

2. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld, moet de leerling op de dag 
van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

1. a.      uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn; 

2. b.      verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in 
verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid; 

3. c.      een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld 
is; 

4. d.      een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; 

5. e.      erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen; 

6. f.       voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn; 

7. g.      begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%); 

8. h.      in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in 
een pleeggezin verblijven; 36 1439 (2017-2018) – Nr. 5 Vlaams Parlement 

9. i.        het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten; 

10. j.        begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar 
heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:
     a. deel uitmaken van een leefeenheid (bijvoorbeeld: gezin, pleegezin) op de dag van de 
inschrijving waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in           dezelfde of 
een andere academie
     b. extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie of de 
inschrijving voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding in combinatie met 
         de domeinspecifieke eerste graad.

4. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor 
de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving, hetzij in de maand september van het 
schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

5. Een leerling waarvoor het wettelijk vastgelegde inschrijvingsgeld niet tijdig wordt betaald, kan 
niet in de academie worden ingeschreven, behoudens expliciete toestemming van het 
schoolbestuur.

Artikel 18    
Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te betalen, 
kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in 
samenspraak met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de betaling toestaan: 
spreiding van betaling, uitstel van betaling, gedeeltelijke kwijtschelding van betaling.

Artikel 19    
Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te 
mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een afwijkende 
regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 20    Reclame en sponsoring



§1 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-
geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot 
doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

§2 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of 
een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging.

§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:
1°   deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en onderwijskundige 
taken en doelstellingen van de academie;
2°   deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen.

§4   In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

 

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling

Artikel 21    
Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving 
definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding 
waarvoor hij is ingeschreven.

Artikel 22    
§1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen kan een 
leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de 
directeur, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de 
ouders vereist.

§2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.

Artikel 23    
Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de academie (de directeur, het secretariaat of 
de leraar) hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 24   
Een leerling die op 1 februari meer dan één derde van de lessen onwettig afwezig was, kan het recht 
verliezen om aan de toonmomenten deel te nemen. De leerling is dan niet geslaagd. Het verlies van dit 
recht wordt door de directeur uitgesproken na de leerling/ouders gehoord te hebben.

Artikel 25    Gewettigde afwezigheid

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn.

§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:

1°   ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders/leerling. Dit kan 
maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn. 
Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen 
overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een 
medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.

2°   een document dat aantoont dat de leerling afwezig was:



-        om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van 
een persoon die onder hetzelfde dak woont,

-        om een familieraad bij te wonen,

-        om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,

-        omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 
jeugdbescherming;

-        om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 
overtuiging van de leerling te beleven,

-        om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur,

-        om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor het 
voltijds secundair onderwijs,

-        wegens school- of beroepsverplichtingen,

-        omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht;

3°   afwezigheid om persoonlijke redenen: een ondertekende verklaring van de leerling/ouders. Deze 
verklaring wordt ingediend bij de directeur, het secretariaat of de leraar en is hoogstens 10 keer per jaar 
mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit maximum af te 
wijken,

4°   afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 16.

Artikel 26    Ongewettigde afwezigheid
§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 25, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid. 

§2 Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact op met 
de ouders.

§3 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, 
kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10.

 

 

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten

Artikel 27    
§1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van de lessen bekend 
gemaakt. 

§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste trimester in uitzonderlijke 
gevallen wijzigen. De academie brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de 
hoogte. 
Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn 
om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen.

§3. Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30 juni.

§4. De openingsuren van de academie en de openingsuren van het secretariaat worden in het begin 
van elk schooljaar via uithangbrief en website bekend gemaakt.

§5. De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar via de agenda en de website bekend 
gemaakt. De leerlingen moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op 
een maandag. De zaterdag (en zondag) voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij 



anders vermeld in de vakantieregeling. De regeling met betrekking tot verlengde weekends kan 
afwijken van de regeling in het dagonderwijs.

Artikel 28    Een lesuur bestaat uit 60 minuten.

Artikel 29    De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld.

Artikel 30    Toezicht

Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het begin van de les tot 10 
minuten na het einde van de les. De leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de 
onderrichtingen terzake. Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid. 

Artikel 31    Lesverplaatsing

Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan professionaliserings-activiteiten door de 
leraar worden verplaatst mits akkoord van de directeur.
De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de directeur. 
De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of wettelijke feestdag.
Een verplaatste les heeft de gebruikelijke lesduur. 
Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van 
de groep gerespecteerd. 
De leerlingen/ouders worden vooraf en na het gegeven akkoord van de directeur schriftelijk of 
elektronisch door de leerkracht van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

Artikel 32    Schorsing van de lessen

§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens 
administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedag, facultatieve vakantiedagen of 
evaluatiemomenten. Deze data worden schriftelijk bekendgemaakt en/of zijn elektronisch terug te 
vinden in de agenda of op de website.

§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst 
wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De 
academie brengt de ouders/leerlingen als volgt op de hoogte.

 

 de academie verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - is dit slechts 
beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen,

 de schorsing wordt ad valvas of elektronisch gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk),

 opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is - minderjarige 
leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor 
schriftelijk toestemming hebben geven.

 

Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan ze na of de leraar al dan niet aanwezig is, 
alvorens hun kinderen achter te laten.

Artikel 33    Agenda 

Iedere leerling heeft een agenda. Hierin worden de opdrachten en/of de te kennen leerstof en/of de in 
te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen voor de studie en 
eventuele mededelingen. De agenda wordt ook gebruikt als communicatiemiddel tussen de leraar en 
de ouders. De digitale agenda is te raadplegen via: https://mijnacademie.be/

Artikel 34    Kunstmanifestaties



De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare 
voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden 
ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

Artikel 35    Buitenschoolse leeractiviteiten
§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extramurosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de 
academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, 
wordt van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extramurosactiviteiten die 
voor hen worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de 
normale openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een 
ernstige reden te hebben om aan een van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan 
bespreken ze dit vooraf met de directeur.

§2 Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens twee weken op voorhand aan de leerlingen 
meegedeeld. Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk/elektronisch geïnformeerd. 

§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een 
beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden).

Artikel 36    Besmettelijke aandoening

In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, 
bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de 
academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere 
leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. 
De academie neemt de gepaste maatregelen.

Artikel 37    Verzekering

§1 Het schoolbestuur sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen.

§2 Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, dan moet de 
academie onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als mogelijk een verzekeringsdossier kan 
worden opgesteld.

§3 De leerlingen verlaten de school niet tijdens de lesuren zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de ouders. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen waarop 
de leerling wordt geacht in de klas aanwezig te zijn, tenzij in omstandigheden, gekend door de 
directeur. Wanneer de leerling het terrein van de academie verlaat tijdens of tussen de lesuren worden 
gebeurlijke ongevallen niet gedekt door de verzekering.

Artikel 38    Werken van leerlingen

§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop 
van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. 
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 
(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen 
(toonmomenten, opendeurdagen, drukwerk...). 
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding.
 
§2. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier 
gebruik wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het recht 
op eerbied voor deze werken te garanderen. 

§3. De academie zorgt er voor dat de door de leerlingen ter beschikking gestelde werken tegen een 
redelijk bedrag zijn verzekerd.

 

 



Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext

Artikel 39    
§1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een 
vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext, legt zijn 
vraag bij inschrijving voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in 
alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is ingevuld. Dit formulier is terug te vinden via de 
website: https://www.academiemenen.be, bij onderdeel: ‘info’.

§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een 
of meerdere welbepaalde periode(s).

Artikel 40    
§1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de 
inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat terug te vinden is via de website: : 
https://www.academiemenen.be, bij onderdeel :‘info’.

- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het 
schoolbestuur,
- de directeur oordeelt dat de alternatieve relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, 
specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie.

§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via 
het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’.

Artikel 41    
§1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding van de 
leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en 
houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen 
betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie. 

§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn 
afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke 
observeren.

§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext wordt 
systematisch overleg gepleegd.

Artikel 42    
§1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve leercontext. Hij 
eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext.

§2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de 
veiligheidsvoorschriften. 

§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te 
boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur.

Artikel 43    
§1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde.

§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de 
leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve 
leercontext meldt dit tevens aan de directeur.

Artikel 44    
§1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de leercontext 
verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie.

https://www.academiemenen.be/


§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten.

Artikel 45    
§1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement blijven 
onverkort van toepassing.

§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. Dit 
kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de 
contactpersoon van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders 
vereist.

§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de 
verantwoordelijke van de alternatieve leercontext.

§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en 
bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie.

§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.

Artikel 46    
De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de leerling 
de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen enkele 
verantwoordelijkheid.

Artikel 47    
De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) voor wat 
betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’.

Artikel 48    
De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van en naar of 
voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext.

Artikel 49    
Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil volgen in de 
alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met toestemming van de 
directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in de academie worden gevolgd.

Artikel 50    
§1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten:
- bij zware inbreuken tegen de afspraken;
- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt;
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is;
- wanneer de leerling wangedrag vertoont;
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert.

§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, 
intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is.

§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst 
tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt.

§4. De directeur en de alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en 
gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie 
volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt.

 

 



Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie.

Artikel 51    Basisprincipes
§1. De volgende basisprincipes worden bij het transparant, valide en betrouwbaar evalueren van de 
leerling gehanteerd:

De academie maakt gebruik van een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren én evalueren. 
Leervorderingen en prestaties worden getoetst aan de te behalen competenties en vooropgestelde 
doelstellingen binnen 5 verschillende rollen, die samen het unieke ik vormen:
   - De kunstenaar
   - De vakman
   - De performer
   - De onderzoeker
   - De samenspeler

Naast het beoordelen van toonmomenten en evaluatie-opdrachten wordt er groot belang gehecht aan 
procesgericht evalueren.

Er worden geen punten gegeven, leerlingen krijgen woordelijke feedback en een eindconclusie met de 
vermelding geslaagd of niet geslaagd.

§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op 
regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over:
- de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden,
- de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd,
- de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten en/of –
opdrachten.

§3. Indien de leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan een 
evaluatiemoment en/of -opdracht brengt hij/zij (of de ouders/voogd bij minderjarige) de academie 
hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte. De leerkracht kan dan overgaan tot het bepalen van een 
alternatief evaluatiemoment of een vervangopdracht.

§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders minstens 2 
keer per jaar over de leervorderingen van de leerling op de volgende wijze: mondeling via gerichte 
feedback tijdens een gesprek en schriftelijk via een evaluatieformulier op het einde van het eerste en 
tweede semester. Dit formulier kan ook online geraadpleegd worden via de website: 
mijnacademie.be  Daarnaast organiseert de leerkracht een oudercontact op het einde van het 
schooljaar. De focus bij de rapportering ligt bij het formatieve (het bijsturen van het leerproces). Aan het 
eind van een graad wordt er groter belang gehecht aan een summatieve evaluatie (een eindbeslissing 
en het meten van het onderwijsresultaat na een leerperiode). Op de evaluatiefiche noteert de leerkracht 
met woorden de vorderingen en werkpunten van de leerling, ingedeeld volgens de vijf rollen of volgens 
de geselecteerde rollen waarop specifiek gewerkt werd dat schooljaar. Het rapport vermeldt of de 
leerling geslaagd of niet geslaagd is.

§5. De directeur en betrokken leerkrachten bewaken het studierendement van de leerling tijdens de 
verschillende leerjaren van de opleiding en nemen daartoe de nodige maatregelen voor 
leerlingenbegeleiding. Als de directeur en de betrokken leerkrachten oordelen dat een leerling ondanks 
de maatregelen voor leerlingenbegeleiding te weinig leerwinst geboekt heeft in relatie tot de einddoelen 
die hij moet bereiken, kunnen ze oordelen dat de leerling een verlengd leertraject kan krijgen. Per graad 
van een langlopende studierichting kan het leertraject met een leerjaar verlengd worden. Het leertraject 
van de kortlopende studierichtingen kan met een leerjaar verlengd worden.

Artikel 52    Beoordelingsprocedure
§1. Leerlingen nemen verplicht deel aan de evaluatiemomenten en -opdrachten voor het leerjaar en de 
vakken waarvoor ze zijn ingeschreven.

§2. De evaluatiemomenten en -opdrachten worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en 
reglementaire bepalingen.



§3. De leerlingen die meer dan een derde van de lessen niet hebben bijgewoond zonder dat hun 
afwezigheid gewettigd was, zijn niet geslaagd

§4. De mate waarin de leerling de basiscompetenties, beroepskwalificaties of specifieke eindtermen 
bereikt, bepaalt of hij al dan niet geslaagd is voor een graad van een studierichting.

§5. Elk toonmoment georganiseerd in de loop van het schooljaar kan gelden als evaluatiemoment.

§6. De interne en publieke toonmomenten kunnen worden geëvalueerd door zowel de desbetreffende 
leerkracht, zijn collega’s, als de directie. In het laatste jaar van de tweede, derde en vierde graad en de 
specialisatiegraad worden leerlingen eveneens beoordeeld door een externe jury.

§7. De evaluatiemomenten en -opdrachten worden afgenomen met gesloten deuren of in publieke 
zitting:
- Alle overgangsproeven kunnen in beide vormen afgenomen worden.
- De (eind)proeven van de omkaderingsvakken worden afgenomen met gesloten deuren.
- De eindproeven van de individueel groepsgerichte kunstvakken worden afgenomen in publieke zitting.

§8. Voor specifieke leerlingengroepen en in uitzonderlijk gevallen kunnen evaluatiemomenten in 
samenspraak met de directie in aangepaste vorm afgenomen worden.

§9. Leerlingen die niet geslaagd zijn voor omkaderingsvakken kunnen een herkansing krijgen via een 
vakantietaak of herexamen begin september.

§10. Wanneer een leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan een 
evaluatiemoment of de leraar beslist om het examen omwille van pedagogische redenen uit te stellen, 
kan de leerling toegelaten worden tot het Coda-examen begin september. In het eerste geval moet door 
de leerling ten laatste op 30 juni een attest worden ingediend vooraleer hij/zij toegelaten kan worden.

§11. De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur aangesteld. Niemand 
mag als lid van de examencommissie stem hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant.

§12. Leerlingen mogen per graad voor eenzelfde optie éénmalig overzitten.

Artikel 53    Certificering
§1. De academie reikt van rechtswege erkende studiebewijzen uit conform het decreet DKO.

§2. Aan leerlingen die alle basiscompetenties van een graad (eerste, tweede of derde graad) van een 
langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van competenties uitgereikt.
Aan de leerlingen die alle competenties van een beroepskwalificatie (vierde graad) van een 
langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van beroepskwalificatie uitgereikt.
Aan de leerlingen die een relevant gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie (vierde 
graad) van een langlopende studierichting hebben behaald, wordt een bewijs van competenties 
uitgereikt.

§3. Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een studiebewijs op basis van de behaalde 
resultaten.

 

 

Hoofdstuk 9 Leefregels

Artikel 54    Algemeen

§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat:

-       het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt,

-       de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt,

-       de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt,

-       ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt,

-       de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast,



-       de academie materiële schade toebrengt.

§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan 
tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen.

Artikel 55    Lessen

§1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort.

§2. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het gaat onder 
andere om mobiele telefoons, muziekdragers en camera’s.

§3. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.

Artikel 56    Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne 
§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft

-        het dragen van aangepaste kledij,

-        het gebruik van beschermingsmiddelen,

-        het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes,… te dragen,

-        het vaststeken van lang haar (in het bijzonder in de studierichting Dans), om redenen van 
veiligheid of hygiëne.

§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle opleiding specifieke 
afspraken.

§3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden. 

Artikel 57    Materiële bezittingen en vandalisme 

§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, muziekinstrumenten, 
mobiele telefoon, juwelen…) niet onbeheerd achter. De academie is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke diefstallen of eventuele beschadigingen.

§2. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene plaatsen.

§3. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn persoonlijke apparaten en/of producten. 

§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht van de leraar 
toebrengt aan:

-        lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal van de instelling,

-        materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen.

Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging…) vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die 
hem in dit verband kunnen worden opgelegd.

Artikel 58    Gebruik van infrastructuur 
§1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor 
gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten, …
Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun plaats gezet.

§2. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken om zich in het kader van 
hun opleiding te vervolmaken. De aanvraag gebeurt via een in te vullen en ondertekend formulier op 
het secretariaat van de academie.
De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en andere 
onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden.



Artikel 59    Uitlening

§1. Na betaling van de retributie vermeld in artikel 15 en de ondertekening van het huurcontract kunnen 
aan de leerlingen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven.

§2. De leerling is verantwoordelijk voor het door hem geleende instrument/werk en staat in voor de 
herstel- of vervangingskosten bij schade, behoudens natuurlijke slijtage, of verlies.

§3. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende instrument.

§4. Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via de academie.

Artikel 60    Genotsmiddelen

§1. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en 
andere open ruimten is het verboden:

-        te roken,

-        drugs te gebruiken,

-        enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.

§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende 
middelen (zoals alcohol, drugs,…).

§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-murosactiviteiten.

§4. Het verbod op roken wordt via stickers in het gebouw kenbaar gemaakt.

§5. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en 
tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het 
rookverbod overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten.

Artikel 61    Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en 
sociale media 
§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie 
zonder toestemming van de academie. Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op 
afbeelding mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere 
personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking 
hebben op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de 
academie. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak 
wonen als de leerling. Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, 
Twitter, enz. verstaan.

§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden.

§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is verboden.

Artikel 62    Initiatieven van leerlingen

§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter goedkeuring 
aan de directeur worden voorgelegd. 

§2. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke 
goedkeuring van de directeur.



§3. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de 
naam van de academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de 
directeur bekomen.

§4. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Artikel 63    Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag 
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij 
vermoeden van inbreuk neemt de academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische 
integriteit van de leerlingen te beschermen. 
Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waar u als leerling bij terecht kan. De contactgegevens zijn te 
vinden op onze website.     

Artikel 64    Auteursrecht

§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.

§2. Voor het kopiëren van partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn uitgever of 
een andere rechthebbende. 

§3. Bladmuziek mag nooit worden gekopieerd zonder toestemming van de rechthebbende.

§4. Het schoolbestuur heeft een licentieovereenkomst afgesloten met de erkende 
beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU. De leerlingen eerbiedigen te allen tijde de 
voorwaarden die voortvloeien uit deze overeenkomst en die schriftelijk of elektronisch worden 
bekendgemaakt.

Artikel 65    Privacy 

§1. Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

§2. De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijk of reglementaire bepaling en/of indien de leerling of ouder/voogd van de minderjarige leerling 
hiervoor expliciet toelating heeft gegeven.

§3. Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en aangewend voor pedagogische of 
publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van de academie. Door toelating te geven op het 
inschrijvingsbewijs verklaart een leerling of ouder/voogd zich akkoord met het gebruik van foto- of 
beeldmateriaal.

§4. De leerlingen respecteren ten allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring 
van het schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de website van de academie.

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels

Artikel 66    Ordemaatregelen

§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen:

1°     een mondelinge vermaning,

2°     een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota,

3°     een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,

4°     een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie – 
melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan de ouders,



5°     een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan 
de ouders,

6°     de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet 
samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat            door de ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming.

Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast. 

§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die 
toezicht op de leerling uitoefent.

§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.

Artikel 67    Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie 
zodanig schendt dat:

 

 het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd – de 
maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen,

 de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is,

 zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische 
integriteit en veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van personen 
waarmee de leerling in het kader van leren in een alternatieve leercontext in contact komt.

 zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken,

 zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten,

 zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen.

 

§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

1°     Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.

2°     Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.

§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld.

§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.

Artikel 68    Bewarende maatregel: preventieve schorsing

§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling 
preventief schorsen als bewarende maatregel.

§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de 
leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal veertien 
opeenvolgende dagen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, beslissen om 
deze periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond.

§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt mondeling/telefonisch én 
schriftelijk/elektronisch aan de leerling/ouders ter kennis gebracht.



§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk.

Artikel 69    Tuchtprocedure

§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur.

§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure:

1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten.
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische wijze 
mee aan de leerling/ouders. 
3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage 
hebben in het tuchtdossier. 
4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en de 
voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste één 
werkdag na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming.
5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in 
overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend 
meegedeeld aan de leerling/ouders binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval 
van definitieve uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het 
beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt 
ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 70    Tuchtdossier

§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.

§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van:
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter 
zake;
- de reeds genomen ordemaatregelen;
- het tuchtvoorstel;
- het advies van de betrokken leerkrachten;
- alle verslagen die voor kennisneming door de leerling/ouders werden ondertekend

Artikel 71    Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de 
schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en 
ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het 
beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen 
overtuigingsstukken worden bijgevoegd.

§2 Het beroep wordt binnen de 30 werkdagen behandeld door het college van burgemeester en 
schepenen dat beslist tot:
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid;
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting.
De beslissing wordt uiterlijk na 30 werkdagen schriftelijk/aangetekend ter kennis gebracht aan de 
leerling/ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van 
rechtswege nietig.

§3 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

 



 

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens

Artikel 72    
§1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage in en 
toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, te 
vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de directeur van de academie met een 
vraag tot inzage van het dossier van de leerling. 

§2. De leerling/ouders kan een kopie krijgen van deze gegevens na betaling van de vergoeding zoals 
opgenomen in de bijdrageregeling. 
Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. 
Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt 
worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de 
leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de 
gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Artikel 73    
§1. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van 
een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de academie afsluit 
met verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer.

§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid).

§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) 
en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 

Artikel 74    Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de 
nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek 
die gegevens hebben ingezien.

 

 

Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure

Artikel 75    Bij eventuele klachten respecteert de leerling of zijn ouders volgende stappen:

- klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan de administratie,
- klachten over opvang van leerlingen worden gericht aan het toezichthoudend personeel,
- klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht, 

Pas wanneer bij deze aanspreekpunten geen voldoening verkregen werd, kan men zich schriftelijk 
richten tot de directie.

Artikel 76    Klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag worden gericht aan de 
directie.

Artikel 77    
§1. Na het volgen van de stappen onder artikel 75 kan elke leerling of in geval van minderjarigheid de 
ouder(s) naar aanleiding van academiegerelateerde beslissingen of feiten een klacht indienen bij de 
directie, op voorwaarde dat er geen specifieke beroepsprocedure is voorzien. 
Deze klacht wordt schriftelijk ingediend uiterlijk binnen de tien kalenderdagen na kennisneming van de 
beslissingen of feiten en is gemotiveerd. 
De directeur doet een schriftelijke ontvangstmelding van de klacht binnen de tien werkdagen na 



ontvangst.

§2. Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een bemiddelingspoging met 
alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een overleg tussen de betrokken leerling en de 
bevoegde perso(o)n(en), al dan niet in aanwezigheid van de leerkracht of een bij de klacht betrokken 
personeelslid. 
Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het academiebestuur. Hij doet dit 
binnen de tien kalenderdagen na het mislukken van de bemiddelingspoging.

§3. Het academiebestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen bij de betrokken 
academie.

§4. Het academiebestuur behandelt de klacht niet indien de klacht kennelijk ongegrond is, anoniem is, 
of de ouders geen belang kunnen aantonen.
Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de leerling of de ouders in geval van 
minderjarigheid daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klacht te 
behandelen, wordt gemotiveerd.

§5. Het academiebestuur neemt na onderzoek een gemotiveerde beslissing. Na het nemen van de 
beslissing wordt ze binnen de tien kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen. 
Desgevallend doet het academiebestuur betekening van het besluit waarbij de oorspronkelijke 
beslissing wordt ingetrokken of hervormd.

§6 Indien de behandeling van de klacht meerdere weken of maanden in beslag neemt, informeert de 
directeur of het academiebestuur regelmatig de leerling of betrokken ouder(s) over de stand van het 
dossier, en dit minstens om de drie maanden.

§7 De klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht wordt ingediend niet op.

 

 

Door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd in zitting van 22 oktober 2018 en gewijzigd in de zitting 
van 03 juni 2020

Algemeen directeur                                                                                         Voorzitter

 

 

20. GR/2020/090 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Juridische grond

- Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit)

Feiten, context en argumentatie

Volgende artikels werden aangepast tov. het huidige academiereglement en waar mogelijk afstemming 
op academiereglement Muziek en Woord:

 Art.7 §2.



 Art.10 §2

 Art.13 toegevoegd

 Art.16 

 Art.17 - meer in detail
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 Art.30 Toezicht 

 Art.32

 Art.35 toevoeging dat men naast schriftelijk ook elektronisch kan verwittigd worden

 Art.37 Meer info omtrent verzekering

 Hoofdstuk 8: informatie rond evaluatie geactualiseerd

 Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure werd toegevoegd

Gewijzigde fragmenten zijn in detail terug te vinden in bijlage met aanduidingen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: de Gemeenteraad keurt het Academiereglement van de Academie voor Beeld  Stad Menen 
goed.
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen



Artikel 1        §1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het 
stadsbestuur van Menen, en de leerlingen/ouders van de academie voor Beeld, Muziek en Woord met 
als administratieve zetel te Menen, Bruggestraat 43. 

§2. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige 
leerlingen.

§3. Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen, met 
uitzondering van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 (inschrijvingsgeld en 
bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie).

§4. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2        §1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via 
elektronische drager (website, e-mail, …) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders van de 
minderjarige leerlingen. Zij worden schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gehouden van 
de wijzigingen. De academie vraagt de ouders/leerlingen of ze ook een papieren versie van het 
academiereglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking voor 
leerlingen/ouders die dit wensen.

§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement en het artistiek 
pedagogisch project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de 
leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de 
wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling het daaropvolgende schooljaar niet worden 
ingeschreven.

Artikel 3        Begrippen

Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder:

1°   Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending.

2°   Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat 
onder leiding staat van een directeur. De academie omvat de hoofdvestigingsplaats Menen en de 
vestigingsplaatsen: Lauwe, Rekkem, Wervik-Geluwe en Kruiseke.

3°   Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het 
schoolbestuur voor de academie en haar werking heeft bepaald.

4°   Directeur: De directeur van de academie of zijn afgevaardigde.

5°   Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 
toelatingsvoorwaarden.

6°   Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
onder hun bewaring hebben.

7°   Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het 
stadsbestuur van Menen.

8°   Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de 
herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen.

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring

Artikel 4        §1. Leerlingengegevens

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de academie te 
verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de 



leerlingengegevens voordoen. 

§2. Oudercontacten

De academie organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De data worden schriftelijk of via 
elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en de academie kunnen op eigen initiatief 
bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt verwacht dat ze minimaal 1 oudercontact 
bijwonen.

§3. Aanwezigheid

De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het 
geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders.

§4. Specifieke onderwijsbehoeften 

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan 
de directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie 
ervan en dit in het belang van de leerling. Dit kan via de inlichtingen- en zorgfiche. In overleg met de 
leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en welke 
aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

§5. Taal

De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om 
Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om 
Nederlands te leren en te gebruiken.

§6. Zelfstudie 

De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen nauwgezet op. 
Deze instructies worden mondeling of schriftelijk via de leerkracht aan de leerling en eventueel ouders 
gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie rekening houdend met 
deze instructies.

§7. Leefregels

Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de academie na te leven.

§8. Leerloopbaanbegeleiding

De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en 
competenties van de leerling.

 
Hoofdstuk 3 Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden

Artikel 5        Het schoolbestuur legt het maximaal aantal leerlingen vast dat wordt toegelaten tot een 
opleiding, zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Artikel 6        §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste 
instantie op een wachtlijst ingeschreven:
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede optie van hetzelfde domein,

- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
- niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.



§2. De leerlingen vermeld in §1 kunnen enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de 
capaciteit nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 

§3. De inschrijving van niet-regelmatige leerling volgens het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, kan worden geweigerd.

Artikel 7        §1 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet 
de leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving. 

§2. Volgde de leerling eerder al een opleiding in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit 
expliciet vermelden bij de eerste inschrijving, samen met de resultaten ervan.

Artikel 8        Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te 
kunnen worden voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het ogenblik 
van zijn inschrijving en uiterlijk op 30 september.

Artikel 9        Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals 
bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Artikel 10    Specialisatie

§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende studierichting 
specialisatie, maken dit bij de directeur bekend voor het einde van het schooljaar. 

§2. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak met de betrokken 
leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten op basis van de leerlingenevaluatie van 
de vierde graad en na gesprek met de betrokken leerkracht(en) en/of na het doorlopen van een 
proefperiode.

Artikel 11    Toelatingsvoorwaarden

§1. Om tot het deeltijds kunstonderwijs toegelaten te worden moet een leerling de leeftijd van zes jaar 
bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar. 

§2. In afwijking van paragraaf 1 kan een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de dag 
van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs worden 
ingeschreven als hij is ingeschreven in het lager onderwijs. Dit wordt aangetoond door een verklaring 
van de basisschool dat de leerling effectief in het lager onderwijs ingeschreven is, of ingeschreven zal 
zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor men de leerling inschrijft.

§3. In afwijking van paragraaf 2 wordt een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de 
dag van 31 december en ten minste 5 jaar is en deze leerling huisonderwijs volgt. Dit wordt aangetoond 
door een verklaring op eer van de ouders dat de leerling effectief huisonderwijs volgt.

Artikel 12    Toelatingsperiode

§1 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of een andere optie wil instromen dan hij op basis van de 
gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken 
vakleerkrachten een toelatingsperiode opleggen. Deze toelatingsperiode start bij het begin van het 
schooljaar en eindigt uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar. De leerling volgt tijdens die 
proefperiode de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken 
de directeur en de betrokken leerkrachten een attest op met de motivering waarom zij de leerling 
geschikt vinden om het leerjaar verder te volgen. Indien blijkt dat de leerling toch niet over voldoende 
maturiteit beschikt, wordt hij in de graad lager dan zijn gevraagde optie ingeschreven.

§2 Leerlingen kunnen enkel tot deze toelatingsperiode worden toegelaten indien ze voldoen aan 
volgende voorwaarden:



in de domeinen beeldende & audiovisuele kunst:

  voor de 2de graad: de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben,

  voor de 3de graad: de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het secundair 
onderwijs,

  voor de 4de graad: de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het 5de leerjaar van 
het  kunst secundair onderwijs.

 

Artikel 13    Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:

-         tezelfdertijd meerdere domeinen volgen,

-         tezelfdertijd binnen een domein meerdere opties volgen met dien verstande dat éénzelfde vak 
slechts éénmaal moet worden gevolgd,

-         op advies van de betrokken leerkrachten en na toestemming van de directeur uiterlijk op de 
eerste dag na de kerstvakantie veranderen van traject of naar een andere opleiding in hetzelfde domein 
overstappen.

 

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring

Artikel 14    Retributie voor organiseren van DKO
Het schoolbestuur legt op basis van het bijgevoegde retributiereglement een retributie op voor het 
organiseren van deeltijds kunstonderwijs in haar academie(s). 

Artikel 15    Andere retributies (bijdrageregeling) 
§1. Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader van de 
opleiding of om de opleiding te verlevendigen – schatting kostprijs in bijlage..

-         Schetsboek maximum

-         materiaal en benodigdheden

-         aangepaste kledij,

-         boeken

-         deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen.

-         deelname aan projecten,

-         deelname aan feestactiviteiten.

 

§2. De aanrekening voor auteurs- of reprografierechten en voor benodigdheden die noodzakelijk zijn 
voor het volgen van de opleiding, gebeurt tegen kostprijs.

 

§3. Jaarlijks wordt voor de start van de inschrijvingen een lijst met de uitgaven die tijdens het betrokken 
schooljaar worden gevraagd of kunnen worden gevraagd, bekendgemaakt via mail en/of brief. Voor 
uitgaven waarvan de kostprijs nog niet duidelijk kan worden vastgelegd, wordt een benaderende of 
richtprijs opgegeven.

 

§4. Het schoolbestuur int de bijdragen in principe via periodieke facturen. De facturen zijn via 
overschrijving of via bancontact te betalen binnen de 14 dagen.



 

Artikel 16    Inschrijvingen en financiële bijdrage

§1 Inschrijvingen voor het komende schooljaar starten op de eerste werkdag van juni. De einddatum 
voor de inschrijvingen is 30 september van het betreffende schooljaar. Voor leeractiviteiten op maat legt 
het schoolbestuur zelf de inschrijvingsperiode vast.
 

§2. De leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij de academie aanmelden en op het 
moment van de inschrijving voldoen aan alle volgende voorwaarden:

   1° ten minste 50% van het inschrijvingsgeld, betaald hebben; 

   2° zich akkoord verklaard hebben met het academiereglement;

   3° zich akkoord verklaard hebben met het eigen artistiek-pedagogische project (APP) van de 
academie.

 

§3. De leerling betaalt het decretaal vastgelegd inschrijvingsgeld elk schooljaar voor elk domein 
waarvoor hij zich inschrijft, ten laatste op 30 september.

§4. Een leerling die al les volgt in een academie heeft voor deze academie en enkel voor het vervolg 
van zijn opleiding voorrang op nieuwe leerlingen, als hij vóór 15 juli ingeschreven is voor het volgende 
schooljaar. Om recht te hebben op deze voorrang moet wel voldaan zijn aan de voorwaarden onder §2.

§5. Een inschrijving kan enkel worden geweigerd omwille van de capaciteit. De capaciteit verwijst naar 
het maximaal aantal leerlingen dat nog onderwijskwaliteit garandeert. Het schoolbestuur legt zelf deze 
capaciteit per opleiding vast. Als de inschrijving van een regelmatige leerling geweigerd wordt wegens 
overschrijding van de capaciteit, informeert het schoolbestuur de persoon over mogelijke alternatieven 
in de eigen academie (andere optie of ander instrument) of in een andere academie (zelfde of andere 
optie of instrument). Een weigeringsbeslissing moet binnen de tien werkdagen schriftelijke of 
elektronisch worden meegedeeld.

§6. Ook leerlingen die een bijkomende opleiding willen volgen, kunnen enkel omwille van 
ontoereikende capaciteit worden geweigerd, niet om pedagogische redenen.

§7. Het recht op inschrijving geldt ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voldoet de 
leerling aan de voorwaarden, dan heeft hij recht op een individueel aangepast curriculum. De huidige 
regeling blijft voor het overige behouden. Leerlingen moeten worden ingeschreven in volgorde waarin 
ze zich aandienen. Leerlingen die al les volgen, hebben voorrang voor het vervolg van hun opleiding in 
die academie als zij voor 1 juli inschrijven.

§8. Er kunnen wachtlijsten worden aangelegd.

Artikel 17    Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld

1. De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om 
in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de 
onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via 
de website en het reglement.

2. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld, moet de leerling op de dag 
van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

1. a.      uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn; 

2. b.      verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in 
verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid; 

3. c.      een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld 
is; 



4. d.      een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; 

5. e.      erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen; 

6. f.        voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn; 

7. g.      begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%); 

8. h.      in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in 
een pleeggezin verblijven; 36 1439 (2017-2018) – Nr. 5 Vlaams Parlement 

9. i.        het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten; 

10. j.        begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 

 

1. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar 
heeft recht op vermindering als hij voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

1. a.      deel uitmaken van een leefeenheid (bijvoorbeeld: gezin, pleegezin) op de dag 
van de inschrijving waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft betaald in 
dezelfde of een andere academie 

2. b.     extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie of de 
inschrijving voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding in combinatie met de 
domeinspecifieke eerste graad.

2. Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor 
de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving, hetzij in de maand september van het 
schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

3. Een leerling waarvoor het wettelijk vastgelegde inschrijvingsgeld niet tijdig wordt betaald, kan 
niet in de academie worden ingeschreven, behoudens expliciete toestemming van het 
schoolbestuur.

 

Artikel 18    Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te 
betalen, kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in 
samenspraak met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de betaling toestaan: 
spreiding van betaling, uitstel van betaling, gedeeltelijke kwijtschelding van betaling.

Artikel 19    Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om 
leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een 
afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 20    Reclame en sponsoring

§1 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-
geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot 
doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

§2 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of 
een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging.

§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:
1°    deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en onderwijskundige 
taken en doelstellingen van de academie;
2°    deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen.



§4    In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

 

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling

Artikel 21    Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra 
zijn inschrijving definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de 
opleiding waarvoor hij is ingeschreven.

Artikel 22    §1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen 
kan een leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de 
directeur, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de 
ouders vereist.

§2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.

Artikel 23    Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de academie (de directeur, het 
secretariaat of de leraar) hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 24    Een leerling die op 1 februari meer dan één derde van de lessen onwettig afwezig was, 
kan het recht verliezen om aan de toonmomenten deel te nemen. De leerling is dan niet geslaagd. Het 
verlies van dit recht wordt door de directeur uitgesproken na de leerling/ouders gehoord te hebben.

Artikel 25    Gewettigde afwezigheid

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn.

§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:

1°   ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders/leerling. Dit kan 
maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn. 
Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen 
overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een 
medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.

2°   een document dat aantoont dat de leerling afwezig was:

-         om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van 
een persoon die onder hetzelfde dak woont,

-         om een familieraad bij te wonen,

-         om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,

-         omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 
jeugdbescherming;

-         om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 
overtuiging van de leerling te beleven,

-         om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur,

-         om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor het 
voltijds secundair onderwijs,

-         wegens school- of beroepsverplichtingen,

-         omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht;

3°   afwezigheid om persoonlijke redenen: een ondertekende verklaring van de leerling/ouders. Deze 
verklaring wordt ingediend bij de directeur, het secretariaat of de leraar en is hoogstens 10 keer per jaar 
mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit maximum af te 
wijken,



4°   afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 16.

 

 

 

 

 

Artikel 26    Ongewettigde afwezigheid

§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 25, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid. 

§2 Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact op met 
de ouders.

§3 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, 
kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10.

 

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten

Artikel 27    §1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van de 
lessen bekend gemaakt. 

§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in de loop van het eerste trimester in uitzonderlijke 
gevallen wijzigen. De academie brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de 
hoogte. 
Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn 
om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen.

§3. Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30 juni.

§4. De openingsuren van de academie en de openingsuren van het secretariaat worden in het begin 
van elk schooljaar via uithangbrief en website bekend gemaakt.

§5. De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar via de website bekend gemaakt. De 
leerlingen moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een 
maandag. De zaterdag (en zondag) voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij 
anders vermeld in de vakantieregeling. De regeling met betrekking tot verlengde weekends kan 
afwijken van de regeling in het dagonderwijs.

Artikel 28    Een lesuur bestaat uit 50 minuten.

Artikel 29    De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld.

Artikel 30    Toezicht
Het schoolbestuur verzekert het toezicht gedurende 10 minuten voor het begin van de les tot 10 
minuten na het einde van de les. De leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de 
onderrichtingen terzake. Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid.

 

Artikel 31    Leerlingen die op de vestigingsplaatsen Lauwe en Rekkem zich in de opvang bevinden 
mogen zich ten vroegste 10 minuten voor aanvang van de les beeldatelier bij de opvang uitschrijven. 
Dit kan ook pas nadat er zekerheid is over de aanwezigheid van de leerkracht Beeld.



Artikel 32    Lesverplaatsing

Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan professionaliserings-activiteiten door de 
leraar worden verplaatst mits akkoord van de directeur.
De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de directeur. 
De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of wettelijke feestdag.
Een verplaatste les heeft de gebruikelijke lesduur. 
Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van 
de groep gerespecteerd. 
De leerlingen/ouders worden vooraf en na het gegeven akkoord van de directeur schriftelijk of 
elektronisch door de leerkracht van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

Artikel 33    Schorsing van de lessen

§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens 
administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedag, facultatieve vakantiedagen of 
evaluatiemomenten. Deze data worden schriftelijk bekendgemaakt en/of zijn elektronisch terug te 
vinden in de agenda of op de website.

§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst 
wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De 
academie brengt de ouders/leerlingen als volgt op de hoogte.

-         de academie verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - is dit slechts 
beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen,

-         de schorsing wordt ad valvas of elektronisch gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk),

-         opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is - minderjarige 
leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor 
schriftelijk toestemming hebben geven.

Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan ze na of de leraar al dan niet aanwezig is, 
alvorens hun kinderen achter te laten.

Artikel 34    Kunstmanifestaties

De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare 
voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden 
ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

 

Artikel 35    Buitenschoolse leeractiviteiten

§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extramurosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de 
academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, 
wordt van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extramurosactiviteiten die 
voor hen worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de 
normale openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een 
ernstige reden te hebben om aan een van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan 
bespreken ze dit vooraf met de directeur.

Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens twee weken op voorhand aan de leerlingen 
meegedeeld. Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk/elektronisch geïnformeerd. 

§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een 
beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden).



Artikel 36    Besmettelijke aandoening

In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, 
bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de 
academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere 
leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. 
De academie neemt de gepaste maatregelen.

Artikel 37    Verzekering

§1 Het schoolbestuur sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen.

§2 Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar de academie of terug, dan moet de 
academie onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als mogelijk een verzekeringsdossier kan 
worden opgesteld.

§3 De leerlingen verlaten de school niet tijdens de lesuren zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de ouders. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen waarop 
de leerling wordt geacht in de klas aanwezig te zijn, tenzij in omstandigheden, gekend door de 
directeur. Wanneer de leerling het terrein van de academie verlaat tijdens of tussen de lesuren worden 
gebeurlijke ongevallen niet gedekt door de verzekering.

Artikel 38    Werken van leerlingen

§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop 
van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. 
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 
(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen 
(toonmomenten, opendeurdagen, drukwerk...). 
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding.
 
§2. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier 
gebruik wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het recht 
op eerbied voor deze werken te garanderen. 

§3. De academie zorgt er voor dat de door de leerlingen ter beschikking gestelde werken tegen een 
redelijk bedrag zijn verzekerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext

Artikel 39    §1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve 
leercontext, legt zijn vraag bij inschrijving voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het 
formulier ‘leren in alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is ingevuld.

§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een 
of meerdere welbepaalde periode(s).

Artikel 40    §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld:
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de 
inspectie gevalideerde toetsingsinstrument,

- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het 
schoolbestuur,
- de directeur oordeelt dat de alternatieve relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, 
specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie.

§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via 
het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’.

Artikel 41    §1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke 
begeleiding van de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling 
regelmatig feedback en houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle 
nuttige inlichtingen betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie. 

§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn 
afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke 
observeren.

§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext wordt 
systematisch overleg gepleegd.

Artikel 42    §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve 
leercontext. Hij eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext.

§ 2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de 
veiligheidsvoorschriften. 

§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te 
boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur.

Artikel 43    §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde.

§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de 
leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve 
leercontext meldt dit tevens aan de directeur.

Artikel 44    §1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de 
leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie.

§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten.

Artikel 45    §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement 
blijven onverkort van toepassing.

§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. Dit 
kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de 
contactpersoon van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders 
vereist.



§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de 
verantwoordelijke van de alternatieve leercontext.

§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en 
bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie.

§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.

Artikel 46    De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling 
zodra de leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij 
geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 47    De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve 
leercontext’.

Artikel 48    De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van 
en naar of voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext.

Artikel 49    Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil 
volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met 
toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in de academie worden 
gevolgd.

Artikel 50    §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten:
- bij zware inbreuken tegen de afspraken;

- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt;
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is;
- wanneer de leerling wangedrag vertoont;
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert.

§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, 
intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is.

 

§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst 
tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt.

§4. De directeur en de alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en 
gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie 
volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt.

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie.

Artikel 51    Basisprincipes
 

De volgende basisprincipes worden bij het transparant, valide en betrouwbaar evalueren van de leerling 
gehanteerd:

 

§1. Met het oog op kwaliteitsvol artistiek beeldend onderwijs is het belangrijk dat het leerproces van 
elke leerling wordt opgevolgd. Elke leerling staat centraal en de evaluatie gebeurt dan ook in functie 
van het individuele parcours binnen het groepsgebeuren. Om de kwaliteit van de evaluatie te 
waarborgen zal de academie het evalueren benaderen als een integraal deel van het leerproces. De 
leerkrachten en de directeur zorgen ervoor dat de evaluatie transparant, valide en betrouwbaar 
verloopt. Hiervoor worden beoordelingscriteria gebruikt die voor iedereen duidelijk zijn.

 



De leerling krijgt feedback over de resultaten van de evaluatie in relatie tot die criteria die betrekking 
hebben op volgende facetten binnen het gevolgde leerplan: 

 een referentiekader opbouwen,

 idee(ën) concretiseren,

 artistieke beeldende mogelijkheden zoeken,

 proces met product/resultaat verbinden,

 in dialoog treden,

 creatie(s) een plaats geven of ontsluiten,

en dit alles met als basis het nastreven van een persoonlijke zelfstandigheid en met als basis de nodige 
motivatie, gedrevenheid en engagement van de leerling

Op de eerste plaats zijn dat de einddoelen die de overheid vooropstelt, de basiscompetenties of in de 
vierde graad de beroepskwalificaties en indien van toepassing de specifieke eindtermen.

 

 

§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op 
regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over:

-       de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden,

-       de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd,

-       de te bereiken doelstellingen en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten 
en/of –opdrachten.

 

De academie maakt gebruik van een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren én evalueren. 
Leervorderingen en prestaties worden getoetst aan de te behalen competenties en vooropgestelde 
doelstellingen.

 

Er worden geen punten gegeven, leerlingen krijgen woordelijke feedback en een eindconclusie met de 
vermelding geslaagd of niet geslaagd. De evaluatie is gebaseerd op de continue observaties van de 
leerkracht binnen het ateliergebeuren. Er wordt gelet op het (creatief) leerproces en het resultaat als 
onderdeel hiervan. Telkens zal er nagegaan worden of de basiscompetenties van de betrokken graad 
werden bereikt.

 

Voor de eerste, tweede en derde graad is er een tussentijdse evaluatie op het einde van het eerste 
semester (met oudercontact) en op het einde van het tweede semester (met toonmoment).

 

Binnen de vierde graad en specialisatie wordt er continu geëvalueerd en worden er hier notitie van 
gemaakt in een schetsboek en/of andere drager. Op het einde van het eerste semester wordt er 
hieromtrent een mondeling overleg gepleegd met de betrokken leerkracht en is er een tussentijds 
jurymoment waarin men het proces zal evolueren samen met een intern jurylid. Hier worden er ok 
notities gemaakt.

 

Op het einde van de derde graad (vanaf 16 jaar) en vierde graad zal de evaluatie gebeuren in het bijzijn 
van een (extern) jurylid waarbij de leerlingen hun werk moeten presenteren (portofolio). Indien de 
competenties van de betrokken graad bereikt zijn zal er een persoonlijk advies worden gegeven i.f.v. 
het volgen van een optie binnen de volgende graad, specialisatie of studies in het hoger (kunst-) 
onderwijs.



 

 

§3. Indien de leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid niet kan deelnemen aan een opdracht 
of evaluatiemoment (bij jury) brengt hij/zij (of de ouders/voogd bij minderjarige) de academie hiervan 
tijdig en schriftelijk op de hoogte. De leerkracht kan dan overgaan tot het bepalen van een alternatief 
vervangopdracht.

 

§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders 2 keer per jaar 
over de leervorderingen van de leerling op de volgende wijze: mondeling via gerichte feedback tijdens 
een gesprek en schriftelijk via een evaluatieformulier op het einde van het eerste en tweede semester. 
Daarnaast organiseert de leerkracht jaarlijks een oudercontact. De focus bij de rapportering ligt bij het 
formatieve (het bijsturen van het leerproces). Aan het eind van een graad wordt er groter belang 
gehecht aan een summatieve evaluatie (een eindbeslissing en het meten van het onderwijsresultaat na 
een leerperiode). Op de evaluatiefiche noteert de leerkracht met woorden de vorderingen en 
werkpunten van de leerling. Het rapport vermeldt of de leerling geslaagd of niet geslaagd is.

 

 

Artikel 52    Certificering
 

§1. De academie reikt van rechtswege erkende studiebewijzen uit conform het decreet DKO.

 

§2. Aan leerlingen die alle basiscompetenties van een graad (eerste, tweede of derde graad) van een 
langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van competenties uitgereikt.
Aan de leerlingen die alle competenties van een beroepskwalificatie (vierde graad) van een 
langlopende studierichting hebben verworven, wordt een bewijs van beroepskwalificatie uitgereikt.
Aan de leerlingen die een relevant gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie (vierde 
graad) van een langlopende studierichting hebben behaald, wordt een bewijs van competenties 
uitgereikt.

 

§3. Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een studiebewijs op basis van de behaalde 
resultaten.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Leefregels

Artikel 53    Algemeen

§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat:

-       het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt,



-       de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt,

-       de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt,

-       ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt,

-       de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast,

-       de academie materiële schade toebrengt.

§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan 
tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen.

Artikel 54    Lessen

§1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort.

§2. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het gaat onder 
andere om mobiele telefoons, muziekdragers en camera’s.

§3. De leerlingen laten het leslokaal en/of hun werkplek bij het einde van de les in voldoende ordelijke 
staat achter.

Artikel 55    Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne

§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft

-         het dragen van aangepaste kledij,

-         het gebruik van beschermingsmiddelen,

-         het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes,… te dragen,

-         het vaststeken van lang haar

-         …

om redenen van veiligheid of hygiëne.

§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle opleiding specifieke 
afspraken.

§3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden. 

Artikel 56    Materiële bezittingen en vandalisme 

§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, muziekinstrumenten, 
mobiele telefoon, juwelen…) niet onbeheerd achter. De academie is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke diefstallen of eventuele beschadigingen.

§2. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene plaatsen.

§3. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn persoonlijke apparaten en/of producten. 

§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht van de leraar 
toebrengt aan:

-         lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal van de instelling,

-         materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen.

Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging…) vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die 
hem in dit verband kunnen worden opgelegd.



Artikel 57    Gebruik van infrastructuur 

§1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor 
gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten, …
Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun plaats gezet.

§2. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken om zich in het kader van 
hun opleiding te vervolmaken. De aanvraag gebeurt via een in te vullen en ondertekend formulier op 
het secretariaat van de academie.
De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en andere 
onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden. Er mogen geen mechanische toestellen benut 
worden zonder toezicht van een vakleerkracht.

Artikel 58    Genotsmiddelen

§1. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en 
andere open ruimten is het verboden:

-         te roken,

-         drugs te gebruiken,

-         enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.

§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende 
middelen (zoals alcohol, drugs,…).

§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-murosactiviteiten.

§4. Het verbod op roken wordt via stickers in het gebouw kenbaar gemaakt.

§5. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en 
tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het 
rookverbod overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten.

Artikel 59    Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en 
sociale media

§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie 
zonder toestemming van de academie. Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op 
afbeelding mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere 
personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking 
hebben op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de 
academie. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak 
wonen als de leerling. Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, 
Twitter, enz. verstaan.

§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden.

§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is verboden.

Artikel 60    Initiatieven van leerlingen



§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter goedkeuring 
aan de directeur worden voorgelegd. 

§2. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke 
goedkeuring van de directeur.

§3. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de 
naam van de academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de 
directeur bekomen.

§4. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Artikel 61    Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij 
vermoeden van inbreuk neemt de academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische 
integriteit van de leerlingen te beschermen.

Artikel 62    Auteursrecht

§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.

Artikel 63    Privacy 

§1. Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

§2. De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijk of reglementaire bepaling en/of indien de leerling of ouder/voogd van de minderjarige leerling 
hiervoor expliciet toelating heeft gegeven.

§3. Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en aangewend voor pedagogische of 
publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van de academie. Door toelating te geven op het 
inschrijvingsbewijs verklaart een leerling of ouder/voogd zich akkoord met het gebruik van foto- of 
beeldmateriaal.

§4. De leerlingen respecteren ten allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring 
van het schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de website van de academie.

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels

Artikel 64    Ordemaatregelen

§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen:

1°     een mondelinge vermaning,

2°     een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota,

3°     een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota,

4°     een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie – 
melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan de ouders,

5°     een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt schriftelijk of elektronisch aan 
de ouders,

6°     de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet 
samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend 
voor kennisneming.



                     Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer 
aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast. 

§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die 
toezicht op de leerling uitoefent.

§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk.

Artikel 65    Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie 
zodanig schendt dat:

-       het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd – de 
maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen,

-       de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is,

-       zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische 
integriteit en veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van personen waarmee de 
leerling in het kader van leren in een alternatieve leercontext in contact komt.

-       zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken,

-       zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten,

-       zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen.

§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

1°     Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.

2°     Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.

§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld.

§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd.

Artikel 66    Bewarende maatregel: preventieve schorsing

§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling 
preventief schorsen als bewarende maatregel.

§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de 
leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal veertien 
opeenvolgende dagen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, beslissen om 
deze periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond.

§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt mondeling/telefonisch én 
schriftelijk/elektronisch aan de leerling/ouders ter kennis gebracht.

§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk.

Artikel 67    Tuchtprocedure

§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur.

§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure:
1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten.
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische wijze 



mee aan de leerling/ouders. 
3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage 
hebben in het tuchtdossier. 
4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en de 
voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste één 
werkdag na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming.
5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in 
overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend 
meegedeeld aan de leerling/ouders binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval 
van definitieve uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het 
beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt 
ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 68    Tuchtdossier

§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.

§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van:
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter 
zake;
- de reeds genomen ordemaatregelen;
- het tuchtvoorstel;
- het advies van de betrokken leerkrachten;
- alle verslagen die voor kennisneming door de leerling/ouders werden ondertekend

Artikel 69    Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de 
schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en 
ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het 
beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen 
overtuigingsstukken worden bijgevoegd.

§2 Het beroep wordt binnen de 30 werkdagen behandeld door het college van burgemeester en 
schepenen dat beslist tot:
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid;
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting.
De beslissing wordt uiterlijk na 30 werkdagen schriftelijk/aangetekend ter kennis gebracht aan de 
leerling/ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van 
rechtswege nietig.

§3 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens

Artikel 70    §1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage 
in en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de 
evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de directeur van de 



academie met een vraag tot inzage van het dossier van de leerling. 

§2. De leerling/ouders kan een kopie krijgen van deze gegevens na betaling van de vergoeding zoals 
opgenomen in de bijdrageregeling. 
Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. 
Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt 
worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de 
leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de 
gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Artikel 71    §1. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de 
toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de 
academie afsluit met verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en 
dergelijke meer.

§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid).

§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) 
en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.

Artikel 72    Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de 
nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek 
die gegevens hebben ingezien.

 

 
Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure

Artikel 73    Bij eventuele klachten respecteert de leerling of zijn ouders volgende stappen:

- klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan de administratie,
- klachten over opvang van leerlingen worden gericht aan het toezichthoudend personeel,
- klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht, 

Pas wanneer bij deze aanspreekpunten geen voldoening verkregen werd, kan men zich schriftelijk 
richten tot de directie.

Artikel 74    Klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag worden gericht aan de
directie.

Artikel 75    §1. Na het volgen van de stappen onder artikel 75 kan elke leerling of in geval van 
minderjarigheid de ouder(s) naar aanleiding van academiegerelateerde beslissingen of feiten een klacht 
indienen bij de directie, op voorwaarde dat er geen specifieke beroepsprocedure is voorzien. 
Deze klacht wordt schriftelijk ingediend uiterlijk binnen de tien kalenderdagen na kennisneming van de 
beslissingen of feiten en is gemotiveerd. 
De directeur doet een schriftelijke ontvangstmelding van de klacht binnen de tien werkdagen na 
ontvangst.

§2. Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een bemiddelingspoging met 
alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een overleg tussen de betrokken leerling en de 
bevoegde perso(o)n(en), al dan niet in aanwezigheid van de leerkracht of een bij de klacht betrokken 
personeelslid. 
Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het academiebestuur. Hij doet dit 



binnen de tien kalenderdagen na het mislukken van de bemiddelingspoging.

§3. Het academiebestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen bij de betrokken 
academie.

§4. Het academiebestuur behandelt de klacht niet indien de klacht kennelijk ongegrond is, anoniem is, 
of de ouders geen belang kunnen aantonen.
Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de leerling of de ouders in geval van 
minderjarigheid daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klacht te 
behandelen, wordt gemotiveerd.

§5. Het academiebestuur neemt na onderzoek een gemotiveerde beslissing. Na het nemen van de 
beslissing wordt ze binnen de tien kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen. 
Desgevallend doet het academiebestuur betekening van het besluit waarbij de oorspronkelijke 
beslissing wordt ingetrokken of hervormd.

§6 Indien de behandeling van de klacht meerdere weken of maanden in beslag neemt, informeert de 
directeur of het academiebestuur regelmatig de leerling of betrokken ouder(s) over de stand van het 
dossier, en dit minstens om de drie maanden.

§7 De klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht wordt ingediend niet op.

 

Door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd in zitting van 22 oktober 2018 en gewijzigd in de zitting 
van 03 juni 2020

Algemeen directeur                                                                                           Voorzitter

21. GR/2020/092 | Algemene vergadering CC De Steiger vzw. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 246 gemeentedecreet

Juridische grond

Artikel 246 gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

Dagorde algemene vergadering vzw CC De Steiger

Op donderdag 18 juni 2020 om 19u is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger met 
volgende dagorde. 

Door de Corona-maatregelen zal deze vergadering online gebeuren. 

- Verslag vorige vergadering. (zie bijlage)

- Update activiteiten CC De Steiger

- Goedkeuring rekeningen 2019. (zie bijlage)

- Kwijting verlenen aan de bestuurders. 

- Varia

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1: De Gemeenteraad heeft kennis genomen van de dagorde van de algemene vergadering van 
CC De Steiger vzw.

22. GR/2020/072 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 6 mei 2020 
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 zitting van 6 mei 2020 ?  Art 32 van het 
Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en 
het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen 
directeur.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme merkt op dat hij tijdens de vorige gemeenteraad in één van zijn tussenkomsten, 
als hij letterlijk uit het verslag kan citeren, opmerkingen gemaakt heeft dat hij blij zou zijn, dat hij blij is 
dat het Schippersweekend wel door zou kunnen gaan. Dat was naar aanleiding van zijn vraag 2. In de 
repliek of in het verslag staat : 2 weken daarna is het Schippersweekend dat dan wel zou kunnen 
doorgaan. Wat eerder als een cynische opmerking overkomt, die totaal zo niet geformuleerd was en 
ook niet met die toon bedoeld was. Zijn tussenkomst was eerder dat hij blij is dat het 
Schippersweekend de week erna wel kan doorgaan. De Voorzitter meldt dat de secretaris zal rekening 
houden met de opmerking en dat dit genoteerd is. 

Stemming

Met 30 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 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, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Mattias 
Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 6 mei 2020  wordt goedgekeurd mits rekening te houden met 
de opmerking van raadslid Frederik Vandamme.

23. GR/2020/071 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

 

 



Raadsleden Vandendriessche, Ugille, Soens, Vandecasteele, Poot, Mingels, Mkrtchyan, Vandamme 
en  Maxy hebben mondelinge vragen ingediend.
1. Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche.
Vraag die aansluit bij het agendapunt van de verwerving van diverse panden in het kader van de 
Leiewerken.
Een drietal weken geleden werden opnieuw negen handelszaken op de hoogte gebracht dat hun zaak 
zal gesloopt worden omwille van de Leiewerken. Voor deze handelaars was dit zoals u zich kunt 
voorstellen een bittere pil om te verteren en dit is nog zacht uitgedrukt. Klap op de vuurpijl tussen de 
nieuwe onteigeningen , zit er een zaak tussen (pralinewinkel)die verleden jaar volledig gesloopt en 
heropgebouwd werd. Kan het nog zotter?

Vraagstelling :

1) Kon er niet beter ingeschat worden dat dergelijke ingreep er zat aan te komen? Nu waren de 
handelaars er zeker van dat hun handels zaak kon blijven bestaan.
2/ Vinden jullie als schepen college dat deze manier van werken , ondanks de financiele vergoeding die 
de studiebureaus krijgen, de goede is?
3/ Welke verrassingen heeft waterwegen nog in petto?

Deze vraag werd behandeld tijdens het agendapunt : Patrimonium. Opdracht AGB woonbedrijf 
tot verwerving van diverse panden in het kader van de realisatie Leiewerken Menen.
De voorzitter vraagt aan de vraagsteller of zijn vraag nog actueel is gezien de behandeling in het 
vorige agendapunt. De Voorzitter neemt aan dat alle punten van zijn vraag reeds beantwoord zijn. 
Raadslid Vandendriessche antwoordt hierop dat alles reeds aan bod gekomen is. Hij zal deze vraag 
geen twee keer stellen. De Voorzitter dankt het raadslid voor zijn oprechtheid. 

 

Mondelinge vraag van raadslid Ugille.
2. Vraag ivm wegnemen fietsbeugels ter hoogte van de nieuwe toegang tot het Diefhondbos op 
het einde van de Noordstraat.

Verleden jaar werden de fietsbeugels ter hoogte van de nieuwe toegang tot het Diefhondbos op het 
einde van de Noordstraat weggenomen. Ik vermoed dat de bouw van de appartementen op deze 
locatie hiermee te maken had. Wanneer worden deze fietsbeugels terug geplaatst, zodat bezoekers 
van het bos, hun fiets op een veilige wijze kunnen stallen.

Schepen Roose antwoordt dat de vraag tot wegname van de fietsbeugels van de eigenaar van de 
binnenspeeltuin kwam, gelegen naast de appartementen. Voor de bouw van de appartementsblokken 
werd eerst toegang genomen over de parking van de tennisclub (toen nog fitnesscentrum) en later na 
de doortrekking van de Noordstraat via de gronden waarop de appartementsblokken gerealiseerd 
werden.
Omwille van de bouwwerken was het niet meer mogelijk om toegang te nemen via de gronden van de 
appartementsblokken en diende de binnenspeeltuin te voorzien in zijn eigen toegang op de 
Noordstraat. Hiervoor dienden de aanwezige fietsenstallingen verwijderd te worden. Bij nazicht bleken 
– waarschijnlijk (deels) door de bouwwerken, maar dit kan niet met zekerheid bevestigd worden - 
enkele andere beugels gebreken te vertonen en werden alle beugels weggenomen. Na realisatie van 
de appartementsblokken en omgevingsaanleg zullen de fietsbeugels teruggeplaatst worden. Raadslid 
Ugille is er verleden week nog geweest en de werken zijn bijna voltooid waarbij er daar meer mensen 
aanwezig zullen zijn. Veel meer mensen zullen van die toegang gebruik maken, zoals bijvoorbeeld een 
wandelclub en henzelf zoals bij de opruiming van afval. Hij vraagt of bespoedigd kan worden dat deze 
fietsbeugels teruggeplaatst worden, zodat men daar terug op een veilige manier gebruik kan van 
maken. Schepen Roose zal dit naar de diensten meenemen.     

Mondelinge vragen van raadslid Soens.
3. Vraag met betrekking extra steunmaatregelen voor jeugdverenigingen (ten gevolge van 
Coronaperikelen).



Jeugdbewegingen kregen vorige week groen licht om op kamp te gaan weliswaar in aangepaste vorm. 
Eindelijk perspectief! Toch zitten velen met de handen in het haar. Niet alleen moeten strikte 
maatregelen omtrent samen eten, slapen kortom samenleven, nageleefd worden, ook de toe te passen 
maatregelen omtrent hygiëne zijn niet van de poes. Dit brengt heel wat extra kosten met zich mee voor 
heel wat jeugdbewegingen uit onze stad. Ze hebben, zoals u weet, nu al weinig financiële buffer (door 
het niet doorgaan van vele activiteiten (fuiven, zomerweekends,...).  Daarom onze vraag of het 
schepencollege extra budget kan voorzien naast de gebruikelijke subsidies en het zo mee mogelijk 
maakt voor veel kinderen om samen met hun vrienden op een veilige manier op kamp te gaan! Gezien 
het feit dat talrijke events ook niet kunnen doorgaan is er misschien extra ruimte om zo de 
jeugdbewegingen extra (financieel) te ondersteunen. Ondertussen is ook geweten dat de Vlaamse 
regering extra middelen zal voorzien ter ondersteuning.

De Burgemeester antwoordt dat vanuit de stad men zeker wil instaan voor mondmaskers, handgel en 
zeep om de jeugdkampen te ondersteunen. Vanuit Vlaanderen zal Menen 546.000 € krijgen voor de 
jeugd, sport en cultuurverenigingen, zoals blijkt uit een persnota van de Vlaamse regering. De 
beslissingen hierover vallen nu pas binnen. De stad zal bekijken hoe deze middelen op een eerlijke en 
transparante manier besteed zullen kunnen worden. Ondertussen heeft de stad ook reeds aan 2 
jeugdverenigingen een renteloze lening toegekend in het kader van infrastructuurwerken. Vanuit de 
jeugddienst zal contact opgenomen worden met de jeugdverenigingen om te kijken hoe een antwoord 
geformuleerd kan worden in de mate van het mogelijke. Raadslid Soens vraagt of die 546.000 € ook 
ingezet kan worden voor de infrastructuursubsidies. De Burgemeester kan daar nu geen uitspraken 
over doen.    

4. Vraag met betrekking gebruik Verrijzeniskerk als studieruimte (EP2 en EP3) en de nood aan 
WIFI (gratis internet).
Van enkele studenten hebben wij de opmerking gekregen dat er geen internet ter beschikking is in de 
Verrijzeniskerk met als gevolg dat velen zich verplaatsen naar Menen om daar te gaan blokken. Hoeve 
Delaere is ook geen optie gezien de schilderwerken (en ook geen WIFI). Vanuit onze fractie kwam de 
vraag of er toch geen mogelijkheid is om een (tijdelijke) mobiele hotspot (internetverbinding) te 
installeren tot en met september (tot na 2de zittijd)? Op die manier is er een enorme tijdswinst 
(onnodige verplaatsing Lauwe-Menen (h/t)) en is het ook virologisch ook te verantwoorden (minder 
verplaatsing --> minder besmettingen) + vermijd je ook overvolle studieruimtes. Een 
internetverbinding is in Coronatijden zeker een minimale vereiste, gezien bijna alle 
colleges,lessen/cursussen e.d. digitaal worden gegeven! ijkomende vraag: hoe zit het met de plannen 
van de Verrijzeniskerk? Graag hiervan een stand van zaken a.u.b.!

Schepen Vanryckegem is blij dat de stad de nodige locaties heeft kunnen voorzien. Door 
corona konden de sporthallen van Lauwe en Rekkem niet weerhouden worden en kon er ook geen 
beroep gedaan worden op de scholen. Gemiddeld zijn er zo'n 60 studenten aanwezig en moet er ook 
permanentie voorzien worden. Ook in Lauwe werd een plek gevonden, namelijk de Verrijzeniskerk want 
door schilderwerken kon er geen beroep gedaan worden op de hoeve Delaere. In Lauwe waren er zo'n 
7 studenten aanwezig. Het aspect Wifi werd besproken en op korte termijn kon er geen Wifi geplaatst 
worden en daarvoor moest er een overeenkomst zijn met de kerkfabriek. Eerst zat ook de Chiro in de 
Verrijzeniskerk. Het is inderdaad jammer dat dit er op korte termijn niet kon komen. De studenten zijn 
nog steeds welkom in de Steiger en ze heeft begrip voor de studenten in Lauwe, doch ze vraagt ook 
om begrip voor het feit dat Wifi daar niet op korte termijn kan komen. Wat betreft de plannen van de 
Verrijzeniskerk, is dit in het kerkenbeleidsplan voorzien als een kerk met een gedeeld gebruik. Ze heeft 
een goede band met het kerkbestuur en op lange termijn zijn er nog geen afspraken gemaakt. De 
mogelijkheid bestaat daar nog andere verenigingen welkom zullen zijn. Raadslid Soens weet dat er 
meer dan 7 studenten waren in de Verrijzeniskerk en vraagt wat de korte termijn inhoudt. Kan er dan 
geen Wifi voorzien worden tegen september 2020? Schepen Vanryckegem meldt  dat er 
zaterdagvoormiddag 6 studenten aanwezig waren, de zaterdagnamiddag 10 studenten en op zondag 3 
studenten. Inzake de ondersteuning in deze coronatijden is het Team 8930 van het ene naar het 
andere gehold. Die studenten zullen dan de fiets naar Menen moeten nemen.          
Mondelinge vraag van raadslid Vandecasteele
5. Vraag nav het schilderen van zebrapad in regenboogkleuren aan de Sint-Jorisschool.



“ In het kader van 17 mei (idahot) werd aan de Sint-Jorisschool in Menen een zebrapad geschilderd in 
regenboogkleuren. Een leuk initiatief, waar we als stad duidelijk maken dat ook wij tegen homofobie en 
transfobie zijn. Jammer genoeg nog steeds actueel in 2020. Is het een idee om het zebrapad aan Sint-
Joris permanent te houden als een regenboog? Ook zou er in Lauwe of Rekkem wel een (permanent) 
zebrapad mogen komen. Onze fractie is alvast voorstander. We mogen niet vergeten dat Menen the 
city of love is. En liefde is liefde.”

Schepen Declercq antwoordt dat dergelijke problematiek te weinig of niet in beeld komt. Het is nog 
maar 30 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie dit als ziekte geschrapt heeft. In 
Vlaanderen zijn reeds 9 op de 10 holebi's in aanraking gekomen met agressie. De stad Menen hecht 
hier veel belang aan en heeft de holebivlag gehesen en ook een kunstproject ondersteund. Het 
zebrapad werd inderdaad geschilderd en dit kan ook op andere plaatsen. In een zone 30 rond 
schoolomgevingen hebben zebrapaden  vooral een educatieve rol te vervullen en dit zebrapad moet 
idealiter ook 6 witte stroken omvatten, zodat geen kleuren weggelaten moeten worden. Het educatieve 
is zeer belangrijk en dit project zal zeker volgend jaar zijn vervolg kennen in Lauwe en Rekkem, maar 
een exacte locatie is nog niet bepaald. Raadslid Vandecasteele is blij om te horen dat er werk zal van 
gemaakt worden want dit onderwerp is nog brandend actueel omwille van de discriminatie. In het kader 
van de verkeersveiligheid kan nog meer aandacht geschonken aan dergelijke zebrapaden en dit zou 
nog beter kunnen in de buurt van de schoolomgevingen.             

Mondelinge vraag van raadslid Poot
6.Vraag ivm inspraak en participatie inzake mobiliteit. 
In de Leiedraad van mei werd het voorstel gepubliceerd om bewoners de kans te geven het 
mobiliteitsplan mee uit te werken. Op 12 mei werd dit voorstel gepubliceerd op sociale media. Tot 31 
mei kon men via een digitaal platform een zorg of suggestie indienen. Er werden heel wat zaken 
gepost, het viel ons op dat er door de Menenaars heel veel aandacht wordt gevraagd voor de zwakke 
weggebruiker, wat ons positief stemt.  Op zich een goed initiatief -  participatie juichen wij heel erg toe - 
maar de participatie lijkt ons niettemin heel beperkt. De bewoners van Menen kregen een kleine maand 
de tijd om hun stem te laten horen. Deze periode is veel te kort. Op het platform kon je ook niet duidelijk 
maken of je met een bepaald idee al dan niet instemt. Wat een spijtige zaak is. Zo wordt de stem niet 
gehoord van de wat minder mondige Menenaar of van de burger die niet meteen ideeën/zorgen heeft, 
maar wel een mening heeft over de ideeën, die werden gepost. Daarnaast is de manier waarop je je 
stem kan laten horen, niet voor iedereen even toegankelijk en gemakkelijk. Wij hopen dan ook dat dit 
het begin is van een degelijk participatieproces om als stadsbestuur een duidelijk beeld te krijgen op 
wat er leeft in Menen en dit mobiliteitsplan van onderuit wordt uitgewerkt. Wij vragen ons dus af hoe de 
stad aan de slag zal gaan met de voorstellen en vragen die hier zijn uitgekomen en hoe het vervolg er 
uit ziet?

Schepen Roose antwoordt dat dit participatieproject dient te verlopen in een aantal detailstappen. 
Participatie wordt steeds benadrukt door het Team  8930. In het kader van de COVID-19 bestrijding 
werden inderdaad de oorspronkelijke participatieplannen veranderd. Eerst was het voorzien om een 
info-avond te houden rond het regionaal mobiliteitsplan. Door COVID-19 werd beslist om een app te 
lanceren via de sociale media. Het ondersteunend studiebureau was zeer verrast door de 428 reacties 
van 221 unieke personen. De opgehaalde informatie is zeer representatief en hij is hierom zeer blij. De 
Verkeerscommissie wordt zoveel mogelijk bij de werkzaamheden betrokken. Ook met de doelgroepen 
en straatgebonden groepen hebben we een heel goed bereik. Een klankbordgroep met leden van de 
Verkeerscommissie en de superadviesraad zal hierin ook verder participeren. Via de mobiliteitscafés 
zullen adviezen en oplossingen aangereikt worden. De participatie zal doorlopen tot er een gedragen 
mobiliteitsplan is. Raadslid Poot is blij te horen dat de participatie verder zal reiken dan wat ideeën. Ze 
wenst mee te geven dat het mobiliteitsplan best gedragen wordt door het STOP-principe. In de 
voorstellen kwam het naar voren dat door corona er meer wordt gewandeld en dat in die zin het zicht 
op mobiliteit mee wordt bepaald. Schepen Roose stelt dat het de bedoeling is om met die suggesties 
aan de slag te gaan. De principes zijn gelijk gebleven en het STOP-principe blijft gelden naast de 
principes van leefbaarheid en veiligheid.               

Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
7. Vraag ivm opvolging van geveltuinen.



Op 4/09/2019 stelde ik, namens onze fractie, de vraag om een versoepeling van het reglement dd. 
26/11/2007 inzake geveltuintjes in te voeren. Geveltuintjes zijn, in de meeste Vlaamse steden en 
gemeenten, deel van een strategie om tegelijk het straatbeeld in de woonkernen te verfraaien en een 
antwoord te vinden op de toenemende hittegolven, die dezelfde woonkernen teisteren. Onze vraag 
heeft geleid tot een aanpassing van dat reglement inzake geveltuinen en de goedkeuring van de 
wijzigingen en de hervaststelling van dat reglement op 6/11/2019.  De belangrijkste wijzigingen 
betreffen het feit dat er voortaan geen aanvraag meer dient te gebeuren, maar dat een melding 
volstaat. Een ander is het feit dat breedte van het voetpad minder beperkend werkt. Die goedkeuring 
moest snel gebeuren, want geveltuintjes aanleggen dat doe je best niet in april of mei. Onze fractie 
heeft niet de gewoonte om technische vragen te stellen, maar deze keer maken we een 
uitzondering.  Wij vragen ons namelijk af hoeveel geveltuinen er voor de wijziging van het reglement 
bekend waren en hoeveel er sinds 6/11/2019 zijn bijgekomen. Heeft u daar zicht op?

Schepen Roose antwoordt dat er op de dienst Omgeving geen inventaris is van de geveltuintjes die 
gepland zijn voor de reglementswijziging van 6 november 2019. Na deze reglementswijziging kregen 
we 1 melding binnen. Deze zomer moet er ook verder gewerkt worden rond de promotie en 
sensibilisering van geveltuintjes (actie 8.1.3 MJP) binnen de projecten ‘Menen city of love’ en ‘Façade 
8930’. De uitwerking hiervan was bezig bij de diensten en overal is er een positief advies om dit te 
doen. Raadslid Mingels vindt het goed dat er gedacht wordt aan de promotie hiervoor. Een project als 
'Façade 8930' is hiervoor een goed project. Dus sinds 1 november 2019 is hiervoor één melding 
binnengekomen. Als hij de website van de stad Menen bekijkt, dan komt hij niks tegen van 
geveltuintjes. Volgens hem laat de stad hier een kans liggen. Als een reglement van november 2019 
niet aan bod komt, dan is voor hem de promotie niet gestart en wordt er zo een seizoen overgeslagen. 
In feite gaat de stad in tegen zijn eigen reglement en hij neemt hiervan akte. Hij heeft hier in het 
verleden ook werk van gemaakt. Nu nog snel de mensen de kans geven via nieuw kanalen is zeer tof, 
maar in feite is dit een seizoen te laat. Veel raadsleden steken veel tijd in een aantal dossiers en hieruit 
blijkt dat er maar weinig appreciatie is. Alleen al om het gebrek aan appreciatie vindt hij dit bijzonder 
jammer. Schepen Roose besluit dat die extra kanalen zullen worden ontsloten en hoe meer mensen 
hiervan gebruik zullen maken, hoe beter.           

8. Vraag ivm nieuwe aanplantingen.
Deze meerderheid heeft in haar MJP aangegeven te willen inzetten op het vergroenen van Menen.  Als 
groene fractie zijn wij uiteraard blij met die belofte. Tegelijk zijn we waakzaam want het is niet de eerste 
keer dat er lokaal dergelijke, hoopgevende verklaringen worden afgelegd. Sinds de mededeling dat we 
vandaag te maken hebben met de meest extreem droge maanden april en mei sinds het weer officieel 
wordt gemonitord heeft ook de Vlaamse minister van Milieu verklaart dat de klimaatverandering ons 
parten begint te spelen. Ze wil inzetten op minder beton en meer natuur. Dat er op datzelfde niveau 
intussen – met haar uitdrukkelijke goedkeuring - elke dag opnieuw 6 à 7 ha per dag open ruimte 
ingevuld wordt met beton en bebouwing was haar blijkbaar helemaal ontgaan.

De vraag moet ook gesteld wat we lokaal doen met het groen – het openbaar groen en groen dat in het 
kader van het toekennen van omgevingsvergunningen is aangeplant – waarover we vandaag 
beschikken. Ik verwijs naar de eiken die langs Aalbeeksesteenweg staan. Ze staan er intussen al 
meerdere seizoenen dood te staan. Ook met de aanplant op de taluds van LAR-Zuid is er een groot 
probleem en ik kan – indien u dat wenst - nog wel even doorgaan. 

Onze vraag is dan ook of deze meerderheid tijdens deze legislatuur naast een plan om evenveel 
bomen als inwoners aan te planten ook een plan heeft om de aanplantingen deftig op te volgen en te 
onderhouden en hoe dat er dan mag uitzien?

Schepen Roose stelt dat er ieder jaar aan de diensten de opdracht wordt gegeven om activiteiten in 
het kader van beheer en de landschapszorg te verrichten. In dit kader wordt het onderhoud van de 
wandelpaden en het onderhoud van de bloembakken verricht complementair aan het onderhoud in 
eigen regie. Het onderhoudsplan wordt door de tuinarchitect opgemaakt en bij de outsourcing worden 
alle aspecten op elkaar afgestemd. In de bestekken worden de kwaliteit en de kwantiteit op elkaar 
afgestemd en met de activiteiten die de diensten dagelijks doen. Raadslid Mingels is enigszins 
verwonderd over het antwoord en zeker als het gaat over het onderhoud van de bloembakken. Hierover 
had hij een vijfde mondelinge vraag voorbereid en bij deze wenst hij te repliceren op de schepen. Het 
onderhoud van de bloembakken is voor hem een pijnpunt en Veerkracht 4 heeft ondertussen bedankt 



voor de eer. Dit is een lastige job en zou duurzamer moeten kunnen en het onderhoud van de 
bloembakken valt binnen het duurzamer beheer. Tijdens het lang weekend heeft hij gemerkt dat de 
bloembakken er niet fijn bij stonden. Hij vraagt zich af wat er hier gaande is. Hij is van oordeel dat er 
moet gestopt worden met het zetten van eenjarige planten en er zou gegaan moeten worden voor vaste 
planten met ook bloemen. De huidige werkwijze mag geen consumptie van planten aanwakkeren en 
hier is nog werk voor een duurzaam beleid. Als Veerkracht 4 de opdracht lost met de melding dat het 
duurzamer moet, hoe kunnen dan de bomen aan de Aalbeeksesteenweg op een duurzame manier 
onderhouden worden? Misschien dat het tijd wordt om de opvolging te doen van de aanbevelingen van 
de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen. De Voorzitter vraagt het raadslid om bij vraagstelling te 
blijven. Raadslid Mingels vervolgt dat ook de opvolging van groen ook betrekking kan hebben op 
particulier groen zoals op LAR-Zuid. Ondernemingen kunnen er komen mits er voldoende groen wordt 
voorzien. Op die manier kunnen schermen worden opgetrokken, zoniet is de stad groen aan het 
verliezen. Schepen Roose kan moeilijk nu op alle bemerkingen antwoorden en hij dankt de 
groendienst voor de forse geleverde inspanningen. Hij stelt dat men altijd kan bijleren. Hij hoopt om de 
bemerkingen van het raadslid schriftelijk te kunnen verwerken zodat hij hierop kan 
reageren.                   

9. Vraag ivm het bestrijden van verwilderde duiven.
Tijdens de vorige legislatuur heb ik namens het kartel de vraag gesteld of er werk zou kunnen gemaakt 
worden van de bestrijding van duiven op en rond het belfort. Verwilderde duiven zijn in elke stad een 
probleem. Het zijn dragers van ziektekiemen; overvloedige duivenmest tast gebouwen aan en zorgt 
voor vuile voetpaden en elk seizoen kan je ervan uit gaan dat hun aantallen minstens verdubbelen. Ze 
worden niet voor niets dikwijls getypeerd als ‘de ratten van de lucht’. Het aantal duiven op het stadhuis 
en in de onmiddellijke omgeving van de Markt is, als gevolg van gerichte ingrepen op het stadhuis en 
het belfort zelf, tijdens de vorige legislatuur aanzienlijk teruggedrongen. Er is toen ook samengewerkt 
met een lokale valkenier.
In sommige steden wordt alles in het werk gesteld om de duiven op een natuurlijke manier te bestrijden. 
Besturen zetten in op het slechtvalkvriendelijk maken van torens en hopen op die manier de 
duivenpopulatie op een structurele manier onder controle te kunnen houden. Gezien het toenemend 
aantal slechtvalken in Vlaanderen kent die praktijk in heel veel steden succes. Elk jaar opnieuw wordt 
er wel ergens één of meerdere nieuwe broedgevallen gemeld. Lokale besturen zelfs camera’s zodat de 
bevolking kan meegenieten van het spektakel. We zien dat in Brussel, Schaarbeek, Halle, Gent, 
Mechelen, Tongeren, St.-Niklaas, Mortsel, Grimbergen… maar ook dichter bij ons, bijvoorbeeld in de 
toren van de St.Medarduskerk van Wervik. Ik kan u ook meegeven dat de slechtvalken Cor en Rona 
nestelen op de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, kwestie van de ene plaag te bestrijden met 
een knipoog naar die andere. Wat vindt u van de idee om de torengebouwen in onze stad 
slechtvalkvriendelijk te maken?
Ik zie dat het aantal verwilderde duiven in de stad opnieuw is toegenomen. Ik stel bv vast dat er grote 
populaties nestelen op en rond de brug in de Rijselstraat en onderin de brug van de Expresweg.  Grote 
populaties hebben de neiging zich op te splitsen in kleinere groepen en voor je het goed en wel beseft 
is Menen opnieuw helemaal ingenomen door nestelende duiven. Ik wil daarom graag weten welke 
maatregelen deze coalitie in petto heeft om het aantal verwilderde duiven op ons grondgebied 
structureel terug te dringen?

Schepen Roose meldt dat er contact is opgenomen met de stad Tongeren omdat zij voortrekker waren 
in het gebruik van anticonceptie in de bestrijding van duiven. Deze diervriendelijke methode van 
bestrijding zijn we verder aan het onderzoeken om toe te passen. Daarnaast werd ook met de valkenier 
contact opgenomen en tegen vergoeding willen zij ook hier actie tegen ondernemen. Rond de 
woonzorgcentra werden ook aanpassingen gedaan. Ter informatie werd er ook contact opgenomen met 
de duivenbond om de contactgegevens van de lokale duivenmelkers te bekomen om dit met hen te 
overleggen, zodat ook informatie doorgegeven kan worden. Raadslid Mingels weet dat volgens zijn 
informatie er momenteel geen samenwerking meer is met de vroegere valkenier. Dit is nieuw voor hem 
en hij zou graag de gegevens van die valkenier verkrijgen. Volgens zijn informatie is er een 
samenwerking meer. Het idee van Tongeren kan ook in Kortrijk teruggevonden worden, waar in een 
grote duiventil de duiven een dergelijke medicatie toegediend krijgen. Het ware beter om een 
"torenvalkvriendelijk" torengebouw hiervoor in te zetten en die beesten zijn niet kieskeurig. Op de toren 
van de kerk van Harelbeke nestelen daar torenvalken. Hij hoopt dat hij de juiste informatie krijgt en dat 
de juiste stappen worden gezet. In de Rijselstraat komen de duivenjongen piepen en onder de Leiebrug 



nestelen heel wat duiven met 2 jongen per nest. Dit wordt dringend en het is vreemd dat de 
samenwerking met de vroegere valkenier stopgezet werd. Er moet nog steeds gezocht worden naar 
oplossingen. Als er panden afgebroken, verhuizen die duiven naar de binnenstad. Hij merkt dat er in 
Menen veel duivenstront ligt en Menen wordt hierdoor niet aantrekkelijk. Schepen Roose weet dat er 
nog een valkenier geregeld actief is op ons grondgebied maar het klopt dat niet gebeurt via een actief 
contract. De diensten zijn nog andere opties aan het onderzoeken.       

Mondelinge vraag van raadslid Mkrtchyan
10. Vraag ivm mogelijkheid om zomerscholen op te richten in Menen.
Als toekomstig leerkracht lager onderwijs ben ik heel erg bekommerd om de kinderen die tijdens de 
lockdown niet de nodige begeleiding hebben gehad.  Menen is een multiculturele stad waarbij de 
kinderen niet de juiste begeleiding kregen tijdens de lockdown ondanks alle inspanningen van de juffen 
en meesters. Zelf begeleidde ik ook twee leerlingen dagelijks en was ik telkens berichtjes aan het 
antwoorden van ongeruste mama's. Dat leerlingen hard hebben moeten werken kan ik niet ontkennen, 
maar dat leerlingen niet 100% de leerstof onder de knie kregen is wel een feit. Hier en daar kreeg ik 
reeds de vraag om kinderen te helpen in de zomervakantie. De minister van onderwijs kwam ook met 
het idee voor zomerscholen op te richten en ik vroeg mij af of er een mogelijkheid was om deze ook in 
Menen te organiseren? 

Schepen Vanryckegem meldt dat ze samen met schepen Declercq deze piste bekeken heeft. Dit werd 
aan de directies van het onderwijs voorgelegd en gezien de context van de scholen die zich in een 
crisissituatie bevinden en aangezien dit om een zwaar engagement ging in de maanden juli en 
augustus, werd voorgesteld om de scholen niet verder te belasten en hierop niet in te gaan. Samen met 
schepen Declercq werd de piste van de zomerscholen verlaten en gekeken in de richting van een 
andere oplossing, namelijk  de organisatie van Vakantiebabbels samen met het CAW. Het gaat om de 
organisatie van taalstimulering)/begeleiding in de zomer. Momenteel gaat het om 40 kinderen die van 
het derde kleuter naar het eerste leerjaar gaan en dit gedurende de laatste 2 weken van augustus. Het 
betreft een projectoproep voor taalbeleid, waarbij toch een onderwijsaanbod komt bij kijken. De 
mogelijkheid bestaat om dit uit te breiden naar leeftijdscategorieën verspreid over verschillende 
locaties. Morgennamiddag is hierover nog een overleg gepland. In dit project zou er een uitbreiding 
voorzien worden naar 20 leerlingen in Lauwe. Studenten zouden daar in de voormiddag stage kunnen 
doen en in de namiddag worden dan animatoren voorzien en dit gedurende de laatste 2 weken van 
augustus.

Mondelinge vragen van raadslid Vandamme.

11. Vraag ivm braakliggend terrein in de Rijselstraat.
Tot onze spijt was het de afgelopen maanden zeer stil in de Rijselstraat.
Het was stil voor de handelaars ten gevolge van de lockdown maar het was ook stil wat 
werkzaamheden betreft. Een jaar geleden werd aangekondigd dat enkele gebouwen op bevel van de 
burgemeester zouden worden gesloopt en dat daar tijdelijk een pleintje zou worden aangelegd.Reeds 
meerdere malen heb ik hier naar een stand van zaken van dit dossier gevraagd, het dossier volledig 
herhalen is dan ook overbodig. De deadlines voor aanleg van een plein en isoleren van de gevels van 
de buren waren respectievelijk half maart en eind mei. Terechte deadlines, een braakliggend terrein is 
niet aantrekkelijk voor ons centrum.
Ter plaatse is nog geen activiteit te zien.
Welke stappen hebben jullie sinds half maart ondernomen om de Rijselstraat terug aantrekkelijker te 
maken.

Schepen Roose antwoordt dat het raadslid reeds in de eerdere gemeenteraad van begin maart 2020 
een  vergelijkbare vraag stelde. De stad is zich voorzichtig aan het voorbereiden. De situatie op het 
terrein zelf is inderdaad jammer genoeg nog niet gewijzigd, ondanks herhaaldelijk overleg en 
aandringen t.a.v. de eigenaar van het terrein, waarmee er een akkoord is rond de uitvoering. Intussen 
heeft de stad niet stilgezeten, en is uitvoerig overleg gepleegd met de diensten waarbij de stad zich laat 
bijstaan. Ook is hierover juridisch overleg en onderzoek lopende. Zoals reeds in maart aan deze raad 
toegelicht, wil de stad  met de nodige voorzichtigheid optreden, en met toepassing van de correcte 
procedures, desnoods ook via vordering bij de rechtbank. Wij blijven dit dossier ‘sloping panden 
Rijselstraat’ op de voet volgen. Gedwongen uitvoering is evenwel geen eenvoudige procedure en 



vraagt heel wat voorbereiding. Stap voor stap komt de stad verder en tegen de voorwaardelijke 
vergunning voor de regularisatie van het slopen van de handelspanden op 19 februari 2020 werden 
geen bezwaren ingediend. Raadslid Vandamme is blij te horen dat men begaan is met deze situatie 
en dat er actie zal ondernomen worden. Hij zou het op prijs stellen dat de gemeenteraad meer 
geïnformeerd zou worden en dat er niet altijd een mondelinge vraag gesteld zou moeten worden. Hij 
vindt dat de leden van de gemeenteraad op een andere manier op de hoogte gesteld kunnen 
worden.    

12. Vraag ivm nette stad.
In oktober heb ik hier reeds vragen over gesteld, mag je in Menen een afvalhok inrichten op het 
openbaar domein? Schepen Roose gaf toen aan dat dit niet zomaar kan, terecht. Op het ogenblik van 
de vraagstelling was een specifieke situatie bekend waar een handelszaak rolcontainers permanent op 
het openbaar domein plaatste, hier zou werk van gemaakt worden. Echter zie ik op vandaag nog 
steeds een afvalhok staan. Wat is het standpunt van het schepencollege hierover.

Schepen Syssauw antwoordt dat er een vergunning werd verleend tot het inrichten van een pizzazaak 
in een bestaand horecapand met erfgoedwaarde. Dit pand beschikt niet over een buitenruimte. Er is 
een noodzaak tot het plaatsen van afvalcontainers en die werden geplaatst op de stoep achter een 
beschutting. Hiervoor dient nog een regularisatievergunning ingediend te worden. Er werd al 
herhaaldelijk aangedrongen. De eigenaar van de pizzazaak dient zich in orde te stellen en recent werd 
de eigenaar hiervan nogmaals op de hoogte gebracht. Raadslid Vandamme bedankt voor het 
antwoord voor deze zaak waar er al dan niet een vergunning zou voor afgeleverd zijn. Hij vindt het 
spijtig dat er in deze een vergunning zou worden afgeleverd. Hij heeft niks tegen deze zaak, maar 
dringt er op aan om iedereen gelijk te behandelen. Als daar wordt toegestaan om een afvalcontainer te 
laten staan, dan moet dit ook worden toegestaan aan iedere Menenaar die hierom vraagt. Het zou zeer 
spijtig zijn om een stad te hebben met overal afvalcontainers. Schepen Syssauw neemt nota van de 
bezorgdheden van het raadslid en samen met de diensten volgt ze deze zaak verder op.       

Mondelinge vraag van raadslid Maxy. 
13. Vraag ivm geboortebos/- haag.
Heel wat steden en gemeenten hebben de jaarlijkse traditie om een geboortebos/-haag aan te planten 
door de ouders, families van alle geboren baby’s. Een fijne verwelkoming voor alle nieuwe inwoners 
van de stad/gemeente. Een formule die ook gesmaakt wordt door vele kersverse ouders, gelet op de 
talrijke responsgraad en fiere kiekjes die de (sociale media) wereld in gestuurd worden.
De voorbije jaren kon dit warme initiatief niet altijd doorgaan, veelal omwille van plaatsgebrek. De 
laatste aanplanting van een geboortehaag kon niet doorgaan op het voorziene moment ten gevolge van 
vrieskou. Dit was het geval voor alle baby’s geboren eind 2016 & 2017. 
Behoudens een vergissing herinner ik me geen vervolg initiatieven, of aanplantmomenten ?
Deze meerderheid pakte eerder al uit met de ambitie om binnen deze legislatuur, per inwoner een 
boom te kunnen aanplanten. En vandaag, eerder op de agenda stond de aanleg van een ‘kleine 
wildernis’, met enkele bomen en nog veel meer struiken. 
Het eerdere probleem van plaatsgebrek lijkt dus op vandaag helemaal niet meer aan de orde?
Nu is mijn vraag,
- Heeft de meerderheid al nagedacht over de mogelijkheden voor de aanplanting van een 
geboortebos/-haag ?
- Zo ja, wat zijn de vooruitzichten / plannen ?

Schepen Roose antwoordt dat de aanplant van een geboortebos niet enkel overwogen wordt, maar 
reeds in een verder stadium staat. Dit werd reeds besproken met Bos+, dat ook instaat voor het 
Wonderwoudje. Er is reeds de formele bevestiging dat de stad een subsidie kan verkrijgen. Het 
Wonderwoudje wordt met een subsidie van de provincie gerealiseerd. Een tweede subsidie werd 
toegekend, waarbij 1 van de 2 als een geboortebos zal worden gezien. In de nabije toekomst zullen de 
locaties bekend gemaakt worden. Raadslid Maxy vindt dat het positief klinkt als er subsidies getrokken 
kunnen worden voor de invulling van het geboortebos. Plaatsgebrek kan echter niet met een subsidie 
aangepakt worden tenzij men ergens gronden kan aanwenden. In elk geval hoopt ze dat het 
geboortebos gerealiseerd kan worden. Er kan ook nog gekozen worden voor een arboretum omdat de 
sponsoring voor een arboretum hoger kan liggen.
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Mondelinge vraag van raadslid Kasper Vandecasteele.
5. Vraag nav het schilderen van zebrapad in regenboogkleuren aan de Sint-Jorisschool.
Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.
6.Vraag ivm inspraak en participatie inzake mobiliteit.
Mondelinge vragen van raadslid Philippe Mingels.
7. Vraag ivm opvolging van geveltuinen.
8. Vraag ivm nieuwe aanplantingen.
9. Vraag ivm het bestrijden van verwilderde duiven.
Mondelinge vraag van raadslid Lianna Mkrtchyan.
10. Vraag ivm mogelijkheid om zomerscholen op te richten in Menen.
Mondelinge vragen van raadslid Frederik Vandamme.
11. Vraag ivm braakliggend terrein in de Rijselstraat.
12. Vraag ivm nette stad.
Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy. 
13. Vraag ivm geboortebos/- haag.
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