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AANWEZIG 

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter 

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

Angelique Declercq, Schepenen 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

/  

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2020/2594 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. CBS/2020/2592 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit  

Samenvatting 

Voorstel om de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit te organiseren dd. 7 december 2020 
om 19u. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3. CBS/2020/2595 | Aanvraag tot het uitstallen van koopwaar  

Samenvatting 



De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het uitstallen van koopwaar (overdekte wachtrij) 
gedurende het winterseizoen (tot en met 28 februari 2021) op naam van Slagerij Deleu voor de 
gevraagde oppervlakte van 24,00 m² wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

4. CBS/2020/2441 | Mirom - Verslag Raad van Bestuur dd. 03.09.2020  

Samenvatting 

Mirom - Verslag Raad van Bestuur dd. 03.09.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2020/2450 | WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 07.10.2020  

Samenvatting 

WVI - Verslag Raad van Bestuur dd. 07.10.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

6. CBS/2020/2565 | MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 05.11.2020  

Samenvatting 

MIROM - Nota Raad van Bestuur dd. 05.11.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

7. CBS/2020/2567 | Leiedal: Agenda Raad van Bestuur dd 13.11.2020 en Verslag Raad van Bestuur 
dd. 23.10.2020  

Samenvatting 

Leiedal 
- Agenda Raad van Bestuur dd 13.11.2020 
- Verslag Raad van Bestuur dd. 23.10.2020 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

AGB 

AGB 

8. CBS/2020/2455 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (3 november 2020 )  

Samenvatting 

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (03 november 2020 ) wordt hierbij overgemaakt. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

9. CBS/2020/2554 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 
van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999) 
waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije doorgang wordt gevrijwaard 
van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

10. CBS/2020/2400 | Kennisname verslag GECORO dd. 28-10-2020.  

Samenvatting 

Kennisname verslag GECORO dd. 28 oktober 2020. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

11. CBS/2020/2439 | Kennisname goedkeuring subsidie RUP Tybersite.  

Samenvatting 

Kennisname goedkeuring toekenning subsidie RUP Tybersite. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

SENIOREN 

THUIS- EN OUDERENZORG 

12. CBS/2020/2447 | Seniorenbrochure stad Menen verantwoordelijk uitgever ouderenadviesraad - 
definitieve versie.  

Samenvatting 

Kennisname van de definitieve versie van de seniorenbrochure. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

13. CBS/2020/2576 | Verslag Wereldraad 20 oktober 2020  

Samenvatting 

Het verslag van de Algemene Vergadering Wereldraad van 20 oktober (zie bijlage) wordt ter kennis 
name op CBS gebracht. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 



EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

14. CBS/2020/2572 | Overzicht evenementen  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenaanvragen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

15. CBS/2020/2464 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken  

Samenvatting 

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

INTEGRATIE 

INTEGRATIE 

16. CBS/2020/2461 | Matilda taalbox & Taalpunt Bib  

Samenvatting 

Deze actie richt zich op taalverwerving. 

Enerzijds willen we 5 boekenboxen maken met gemakkelijk lezen boeken voor kinderen tussen 8 en 
12 jaar en deze uitlenen aan het basisonderwijs Menen zodat zij meer materiaal hebben in de klas voor 
anderstalige nieuwe leerlingen. Deze boeken zijn ook bruikbaar voor kinderen met dyslexie. 

Anderzijds zien we dat de Nederlandse lessen omwille COVID of niet doorgaan of cursisten de digitale 
boot van de lessen missen. Om dit op te vangen willen we het Taalpunt van bib Menen gaan uitbreiden 
met cursusmateriaal zodat mensen op eigen tempo Nederlands kunnen leren of het Nederlands verder 
oefenen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIAAT 

17. CBS/2020/2583 | Corona - standpuntinname omtrent verlenging maatregelen besluit 
burgemeester dd. 30 oktober 2020  

Samenvatting 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIE 

18. CBS/2020/1789 | Verslag van de vorige zitting dd. 04 november 2020.  



Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 04 november 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2020/2253 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 18 november 2020  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Eddy Vandendriessche, Berenice Bogaert, 
Ruben Soens, Lianna Mkrtchyan, Caroline Bonte-Vanraes, Karolien Poot, Philippe Mingels, Lisa Maxy. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2020/2370 | Ontwerp-verdeling agendapunten gemeenteraad dd. 18 november 2020  

Samenvatting 

De agendapunten van de gemeenteraad van 18 november 2020 dienen verdeeld te worden per 
schepen. De dagordepunten worden verdeeld volgens de bevoegdheden van de schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

21. CBS/2020/2442 | Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad.  

Samenvatting 

Op 22 oktober 2020 werd overleg gehouden met de fractieleiders omtrent het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad. Uit dit overleg zijn een aantal voorstellen tot wijziging naar voren gekomen. 
Deze wijzigingen worden eveneens van toepassing verklaard op het huishoudelijk reglement van de 
OCMW-raad.     

Besluit: Goedgekeurd 

 

22. CBS/2020/2460 | Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16.12.2020: MIROM - Buitengewone 
Algemene Vergadering dd. 17.12.2020  

Samenvatting 

Te verwijzen naar de Gemeenteraad van 16.12.2020: MIROM - Buitengewone Algemene Vergadering 
dd. 17.12.2020 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VEILIGHEID 

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN 

23. CBS/2020/2453 | Indienen schuldvordering gemeenschapswachten overeenkomstig art. 7 van 
KB 25 december 2017  

Samenvatting 

Schuldvordering 2de schijf 2020 betreffende bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten 
van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



COMMUNICATIE 

COMMUNICATIE 

24. CBS/2020/1792 | Perszaken  

Samenvatting 

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

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

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

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

KABINET 

25. CBS/2020/2546 | Praktische voorbereiding invoering verplicht conformiteitsattest  

Samenvatting 

In zitting van 1 juli 2020 keurde de gemeenteraad het reglement voor de invoering van het verplicht 
conformiteitsattest goed. Hiermee wil de stad de komende jaren actief werk maken van een 
aantrekkelijke stad om in te wonen voor alle inwoners. De stad streeft ernaar tegen eind 2024 alle 
huurwoningen op hun woonkwaliteit te hebben onderzocht. 

De praktische voorbereiding voor de invoering van het conformiteitsattest is nagenoeg rond. De stad 
voorziet een doelgerichte communicatiecampagne voor eigenaars van huurwoningen. De stad heeft 
een specifieke informatiebrochure opgesteld die zowel online als offline beschikbaar zal zijn. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

AGB 

CC DE STEIGER 

26. CBS/2020/2564 | Naamgeving OC Lauwe  

Samenvatting 

Beslissing over de naam van het nieuwe OC in Lauwe. Dit gebeurt op basis van de stemming die 
gebeurde tussen 27 oktober en 10 november. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

27. CBS/2020/2458 | Vernieuwen CV-installatie 't Schippershof - Goedkeuring gunning - 2020/976  

Samenvatting 

Vernieuwen CV-installatie 't Schippershof. Gunning bij aanvaarde factuur. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

28. CBS/2020/2459 | Herinrichten Tabaksfrabiek. Goedkeuring meerwerken perceel 3 elektriciteit.  

Samenvatting 



Herinrichten Tabaksfrabiek. Goedkeuring meerwerken perceel 3 
elektriciteit. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (< 30.000euro excl. btw). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2020/2560 | Opdracht veiligheidscoördinatie - vernieuwen sanitair blok GBS Barthel te 
Rekkem - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/982  

Samenvatting 

Opdracht veiligheidscoördinatie - vernieuwen sanitair blok GBS Barthel te Rekkem - Goedkeuring 
gunning en lastvoorwaarden - 2020/982 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

30. CBS/2020/2396 | Wegen- en rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat - voorstel tot 
gunning.  

Samenvatting 

Wegen- en rioleringswerken Lauwestraat / Moeskroenstraat - voorstel tot gunning. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

31. CBS/2020/2452 | Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat-Moeskroenstraat  

Samenvatting 

Goedkeuring facturen RioAct binnen dossier Lauwestraat-Moeskroenstraat 

Besluit: Goedgekeurd 

 

32. CBS/2020/2566 | Princiepebeslissing deelname aanleg riolering Aquafin Rijselstraat ikv 
Leiewerken  

Samenvatting 

Vraag vanuit Aquafin omtrent princiepsbeslissing voor akkoord opname riolering Grote Weg en 
Rijselstraat-Waalvest als lokaal pact. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

33. CBS/2020/2553 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 



SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

34. CBS/2020/2558 | Aanvullend verkeersreglement inzake de aanbreng van gele onderbroken lijnen 
op gewestwegen. Aanpassing. Vaststelling.  

Besluit: Verdaagd 

 

35. CBS/2020/2561 | Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het afschaffen van het beurtelings parkeren 
en invoeren van éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat te Menen. Vaststelling  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het afschaffen van het beurtelings parkeren en invoeren van 
éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat te Menen.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

GROENONDERHOUD 

OMGEVING 

36. CBS/2020/2448 | Onderhoud pad Waterstraat van VZW Plant-een-bos  

Samenvatting 

VZW Plant-een-bos kocht dit jaar twee percelen in de Waterstraat nadat onze stad doorgaf dat deze te 
koop stonden. Momenteel werkt de VZW hun website af, waar particulieren bomen kunnen kopen. In 
2021 zal de bebossing normaal starten. Er is reeds een ontwerp waarin een wandelpad in gras 
voorzien dat aansluit op het bestaande wandelpad in de groenzone bij wijk Ten Dale. De VZW vraagt of 
stad Menen in kan staan voor het onderhoud van het pad. Gezien onze groendienst het huidige pad 
maait, is dit slechts een zeer beperkt extra werk om het aansluitende nieuwe pad mee te onderhouden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

ECONOMAAT 

37. CBS/2020/2395 | Toetreden OVAM raamcontract voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en 
Vlaamse overheden. Verwijs naar Gemeenteraad december voor goedkeuren wijze van gunnen 
en gunningsvoorwaarden.  

Samenvatting 

Toetreden OVAM raamcontract voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden  

Verwijs naar Gemeenteraad december voor goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

38. CBS/2020/2145 | Operatie Proper uitbetaling  

Samenvatting 

Uitbetaling Operatie Proper 

Besluit: Goedgekeurd 

 

39. CBS/2020/2380 | Westtoer meubilair Snoezelbos + Wonderwoud Tuinwijk  



Samenvatting 

In het Snoezelbos en het Wonderwoud in de Tuinwijk is meubilair voorzien, hiervoor werden drie 
offertes aangevraagd die voorliggen. Voor de eenheid in het stadsbeeld wordt gekozen voor de offerte 
van Claerbout, o.b.v. het raamcontract met Westtoer. Bemerking; er wordt een andere duurzame 
houtsoort voorgesteld dan opgenomen in het raamcontract, namelijk Bruinhart.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2020/2436 | Naambordje diefhondbos  

Samenvatting 

Het college van burgemeester en schepenen kreeg een brief toegestuurd van de werkgroep 
Diefhondbos met de vraag of het naambord, dat enige tijd terug verdween, terug geplaatst mag worden. 
Dit om de ontsluitingsweg vanuit de Noordstraat naar het bos te verduidelijken. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2020/2445 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Veldstraat 74, 
8930 Menen  

Samenvatting 

Het perceel Menen 1e afdeling, sectie F, nr. 148E, gelegen te Veldstraat 74, 8930 Menen schrappen uit 
de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

42. CBS/2020/2438 | Aanvraag tot het rooien van hoogstammen / bomen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het rooien van hoogstammen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

43. CBS/2020/2555 | Aanvragen tot het plaatsen van consumptieterras - met wintertent  

Samenvatting 

De aanvraag tot het bekomen van een terrasvergunning - de plaatsing van een wintertent gedurende 
het winterseizoen 2020 - 2021 op naam van Cosmopolite voor de gevraagde oppervlakte van 16 m² 
wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

VERGUNNINGEN 

JURIDISCHE DIENST 

44. CBS/2020/2580 | Samenwerkingsovereenkomst voor Tybersite- KMO gedeelte- goedkeuring  

Samenvatting 



In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning en van het brownfieldconvenant voor Tybersite, 
wordt een voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de KMO-ontwikkelaar m.b.t. het 
KMO-gedeelte, voorgelegd ter goedkeuring van het Schepencollege. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

OMGEVING 

45. CBS/2020/1790 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2020/2440 | Verdeling van drie aanpalende eigendommen gelegen in de Moeskroenstraat 
399, 401 en 403 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, percelen nrs. 299 
k, 299 n en 299 p - Dossier 1064  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van drie aanpalende eigendommen gelegen in de Moeskroenstraat 399, 401 
en 403 te Menen, kadastraal gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, percelen nrs. 299 k, 299 n en 
299 p, gekend als lot 1 en lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2020/2545 | Verdeling van een perceel grond gelegen in de Deke Darrasstraat (grond bij 
huis nr. 66), kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, deel van perceel nr. 364 r - 
Dossier 1065  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een perceel grond gelegen in de Deke Darrasstraat (grond bij huis nr. 66), 
kadastraal gekend onder de 3de afdeling, sectie B, deel van perceel nr. 364 r - zie bijgevoegd 
opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

48. CBS/2020/2551 | Leiewerken-overleg lichtplan ikv architecturale verlichting 10-11-2020.  

Besluit: Verdaagd 

 

FINANCIËN 

FINANCIËN 

49. CBS/2020/1796 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 18 november 2020  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 18 november 2020 voor een 
totaalbedrag van 771.676,91 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

50. CBS/2020/2454 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als verwaarloosd en/of onafgewerkt - kohierartikel 639000023 - aanslagjaar 
2019  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
verwaarloosd en/of onafgewerkt aangaande kohierartikel 639000023 voor aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2020/2463 | Kohier belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- 
of handelsbedrijven of -instellingen. Aanslagjaar 2020.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren belasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door 
nijverheid- of handelsbedrijven of –instellingen. Aanslagjaar 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2020/2556 | Kohier belasting op uitbating van bars en/of privé-clubs. Aanslagjaar 2020. 
Vraag van privé-club Cap Hot om een belastingvermindering te ontvangen ten gevolge van de 
coronacrisis voor aanslagjaar 2020.  

Samenvatting 

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op bars en/of privé-clubs. Aanslagjaar 2020. 

Vraag om belastingvermindering van xxxx voor zijn privé-club Cap-Hot, Delorsplein 14 voor het 
aanslagjaar 2020. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

53. CBS/2020/2563 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar en/of ongeschikt - kohierartikel 649000020 - aanslagjaar 
2019  

Samenvatting 

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar en/of ongeschikt aangaande kohierartikel 649000020 voor aanslagjaar 2019 

Besluit: Goedgekeurd 

 

SPORT 

SPORTDIENST 

54. CBS/2020/2562 | Brief Decospan Volley Team Menen ten aanzien van het Stadsbestuur  

 
Besluit: Verdaagd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

55. CBS/2020/2151 | Intrede Sint - voor alle scholen te Menen (online) - 1-6/12/2020  



Samenvatting 

Tijdens de week van 1 t.e.m. 6 december komt Sinterklaas met een online verhaal naar Menen. Een 
waardig alternatief voor de Meense kinderen die zowel in klas of thuis kunnen genieten van één en 
dezelfde Sint.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

56. CBS/2020/2569 | Damiaanactie: campagneweekend 29-30 en 31 januari 2021  

Samenvatting 

Jaarlijks campagneweekend van Damiaanactie 'Ontmasker Lepra' voor deur-aan-deurverkoop van 
stiften. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

57. CBS/2020/2570 | Plaatsing kerststallen  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de plaatsing van 3 kerststallen te Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

58. CBS/2020/2577 | Wervingsactie Rode Kruis in 2021  

Samenvatting 

Het Rode Kruis vraagt de toestemming om haar jaarlijkse fondsenwervingscampagne te organiseren op 
het grondgebied van Menen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CULTUUR 

59. CBS/2020/2427 | Opstart cultuurhuis boegiewoegie  

Besluit: Verdaagd 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

CULTUUR 

60. CBS/2020/2557 | Tijdelijke invulling Leiewerken  

Samenvatting 

Naar aanleiding van de Leiewerken en de slopen die zullen plaatsvinden, wenst het Stadsbestuur van 
Menen een tijdelijke invulling te geven aan de braakliggende terreinen. Dit vanaf juni/juli 2020 voor 
minstens één jaar. Voor deze tijdelijke invulling werd een werkgroep opgericht (vertegenwoordiging 
vanuit de diensten Vrije tijd, CC De Steiger, kabinetsmedewerker, sociale dienst). De werkgroep vertrok 
vanuit de top 5 voorstellen uit het eindrapport (cfr. bijlage). Naast deze voorstellen zijn er ook enkele 
nieuwe ideeën. 
De werkgroep vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen een principiële goedkeuring om 
deze voorstellen verder te onderzoeken en uit te werken (rekening houdend met de onvoorspelbaarheid 
van de werken).  

Besluit: Goedgekeurd 



 

61. CBS/2020/2579 | Opstart onderwijs 16/11/2020 + afstandsonderwijs deeltijds kunstonderwijs  

Samenvatting 

Na een verlengde herfstvakantie om het aantal besmettingen van Covid-19 tegen te gaan, gaat het 
onderwijs op maandag 16/11/2020 terug van start. In Menen betekent dat het volgende:  

- Het basisonderwijs start helemaal op, in code oranje (cfr. draaiboeken van Onderwijs Vlaanderen). 
Voor- en naschoolse opvang kan blijven georganiseerd worden 
- Het secundair onderwijs laat de leerlingen van de 2e en 3e graad afwisselend naar school komen, om 
leerlingenstromen in de stad te beperken.  
- Het deeltijds kunstonderwijs start op 16 november in afstandsonderwijs, want in de hele stad staat 
alles rond vrije tijd momenteel on hold. 
- Het volwassenenonderwijs start op 16 november in code rood, de lessen in Park ter Walle kunnen 
voorlopig doorgaan, in De Steiger kan dit voorlopig niet.  

 Op 13/11/2020 werd een overleg georganiseerd met de directies van de scholen. De verslagen hiervan 
zijn te vinden in bijlage. 
Enkele vragen vanuit de scholen ten aanzien van het stadsbestuur: 
- wat met gebruik infrastructuur van de stad voor sportlessen? Dit voor basis- als ook voor secundair 
onderwijs.  
- vraag naar handhaving over de middag en rond 16u. Scholen sensibiliseren, maar hebben de situatie 
buiten de schoolmuren minder onder controle.  
- vraag van Open School om lessen volwassenenonderwijs te laten doorgaan (mits navolging 
maatregelen code rood) in Park ter Walle en in CC De Steiger. In Park ter Walle gaan de lessen vanaf 
16/11/2020 door, in De Steiger kunnen deze niet doorgaan tot en met woensdag, er is geen personeel 
voorzien om dit mogelijk te maken. Het College van Burgemeester en Schepenen kan echter een 
uitzondering toestaan en in overleg met CC De Steiger de lessen ook daar laten doorgaan.   

Om nieuwe bubbels van leerlingen in de vrije tijd te vermijden, werd in overleg met het schoolbestuur 
van Wevelgem en Wervik beslist om het deeltijds kunstonderwijs op 16/11/2020 in afstandsonderwijs 
op te starten. Dit om nieuwe bubbels in het vrijetijdsleven te beperken en naar analogie van de rest van 
het vrijetijdsleven dat in Menen on hold staat. Het Stadsbestuur neemt een standpunt in omtrent de 
periode waarin dit afstandsonderwijs aangehouden blijft.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

KERKFABRIEKEN 

KABINET 

62. CBS/2020/2573 | Principiepsbeslissing aanpak Sint-Jozefskerk  

Samenvatting 

In het kader van het kerkenbeleidsplan van Menen heeft de stad een begeleid haalbaarheidsonderzoek 
voor de nevenbestemming van de Sint-Jozefskerk in de Barakken laten uitvoeren. Op 15 oktober 2020 
vond de slotvergadering van dit haalbaarheidsonderzoek plaats met een vertegenwoordiging van de 
stad en het kerkbestuur Sint-Jozef. Op de slotvergadering werd het voorlopig eindrapport van het 
haalbaarheidsonderzoek voorgesteld en kwamen verschillende mogelijke toekomstsscenario's voor 
nevenbestemming aan bod. 

Concreet wenst de stad feedback te geven op het eindrapport, een keuze te maken voor toekomstige 
inrichting en een princiepsbeslissing te nemen omtrent de verdere aanpak van de nevenbestemming. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PERSONEEL 



PERSONEEL 

63. CBS/2020/2220 | Stad / OCMW Voorstel data viering per kwartaal pensioenen - personeelsleden 
met 25 jaar dienst - eedaflegging nieuwe personeelsleden.  

Samenvatting 

Stad / OCMW Voorstel data viering per kwartaal pensioenen - personeelsleden met 25 jaar dienst - 
eedaflegging nieuwe personeelsleden. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

64. CBS/2020/2456 | Organiseren van noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 9 
november tot en met 13 november 2020 - bekrachtiging van de aanstelling van begeleiders 
noodopvang met een studentenovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst.  

Samenvatting 

Organiseren van noodopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen -  vanaf 9 november tot en met 13 
november 2020 - bekrachtiging van de aanstelling van begeleiders noodopvang met een 
studentenovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

65. CBS/2020/2462 | Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - deskundige personeel (B1-B3) 
(m/v) - goedkeuren kandidatenlijst  

Samenvatting 

Afdeling Interne dienstverlening en organisatie  - deskundige personeel (B1-B3) (m/v) - goedkeuren 
kandidatenlijst 

Besluit: Goedgekeurd 

 

66. CBS/2020/2574 | Infrastructuur en technische diensten - Technische uitvoerende diensten - 
ploegbaas - aanvraag eervol ontslag wegens pensioen  

Samenvatting 

Infrastructuur en technische diensten - Technische uitvoerende diensten - ploegbaas - aanvraag eervol 
ontslag wegens pensioen 

Besluit: Goedgekeurd 
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