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De Voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.05 uur. Hij deelt mee dat schepen 
Syssauw momenteel in quarantaine zit en digitaal de gemeenteraad zal volgen. Ze zal kunnen deelnemen aan 
de stemmingen via de chat en in de zaal zal dit gebeuren met handopsteking. De rest van het schepencollege 
werd ook getest en het resultaat is negatief.

De Voorzitter deelt ook nog mee dat aan de gemeenteraadsleden een koffiemok in de nieuwe huisstijl werd 
bezorgd en dit op voorstel van raadslid Mingels. Onderling wisselen op basis van de verschillende kleuren is 
toegelaten.     

De Voorzitter meldt dat de vergadering van de fractieleiders op donderdag 22 oktober 2020 om 19.00 uur zal 
plaatsvinden en hij vraagt dat op voorhand de artikels ter bespreking worden doorgegeven. Hij deelt mee dat 
raadslid Roose als fractieleider vervangen zal worden door raadslid Platteau. 

Raadslid Coppens wenst informatief mee te geven dat hij graag het agendapunt van de bijzondere algemene 
vergadering van Gaselwest had willen verdagen.    

De Voorzitter verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 21.22 u.

OPENBAAR

1. GR/2020/177 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek 
vergaderen van de Gemeenteraad/OCMW-raad in CC De Steiger op woensdag 07 oktober 2020 
wegens COVID-19. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 56§1

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

Juridische grond

- DLB: art. 63

- 28 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 
29/07/2020, Ed. 3. BS 10/08/2020, Ed. 1.

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/28_3.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/28_3.pdf#Page2
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/08/10_1.pdf#Page17


Feiten, context en argumentatie

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.

Het behoort tot de taak van de gemeente om passende maatregelen te nemen.

Op grond van art. 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de 
vrijwaring van de openbare orde (rust, veiligheid en gezondheid).

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

Het openbaar gedeelte van de zitting mag bijgewoond worden door pers en publiek; de 
geïnteresseerden die deze zitting wensen bij te wonen moeten vooraf inschrijven via mail naar 
info@menen.be.

Er moet een onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tussen de deelnemers van deze vergadering 
gewaarborgd blijven.

Vermits in de gemeenteraadszaal in het stadhuis van Menen de voornoemde afstand van 1,5 meter niet 
kan voorzien worden, wordt uitgeweken naar een vergaderzaal in CC De Steiger.

Voor de raadsleden die wegens COVID-19 in quarantaine moeten blijven, bestaat de mogelijkheid om 
deze gemeenteraadszitting virtueel bij te wonen. De raadsleden die hiervan gebruik wensen te maken 
moeten dit uiterlijk tegen dinsdagmiddag 06.10.2020 melden aan de voorzitter van de Gemeenteraad 
via de algemeen directeur.

Tussenkomsten

Raadslid Maxy wenst aan de burgemeester te vragen om ook livestream te voorzien en om daar zeker 
werk van te maken als de gemeenteraad terug in het stadhuis zou vergaderen. Dat de vergadering van 
thuis uit gevolgd kan worden in tijden van corona dient ook tot de mogelijkheden te behoren. De 
Voorzitter meldt dat de huidige installatie dit op zich niet toelaat, omdat de camera met zijn visuele 
capaciteit te beperkt is. Om de vergadering van thuis uit te kunnen volgen, vergt dit een nieuwe 
installatie waar zowel de camera's het beeld als de audio moeten kunnen weergeven. Met de huidige 
installatie zijn de mensen te beperkt in beeld. Hij is voorstander van het nieuwe systeem.     

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 25.09.2020 betreffende het 
fysiek vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad in CC De Steiger dd. 07.10.2020 wegens 
COVID-19 en bekrachtigt dit.

2. GR/2020/173 | Aanstellen ontwerper voor de uitbreiding muziekacademie te Menen - Vaststelling 
van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/958 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

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;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie

Om tegemoet te komen aan de toenemend aantal leerlingen en de nood aan bijkomende klaslokalen 
wordt voorgesteld het gebouw van de Academie voor Muziek en Woord uit te breiden.

Momenteel wordt bij wijze van noodoplossing gebruik gemaakt van een container op de parking en 
twee lokalen van de technische dienst (voormalig gebouw burgerzaken). Naar veiligheid, comfort noch 
kwaliteit zijn dat geschikte lokalen voor het deeltijds kunstonderwijs.   Bovendien zal het gebouw van de 
technische dienst binnen relatief korte termijn worden ingericht als refter alsook zullen er douches en 
bijhorend sanitair worden voorzien. 

Prioritair is de nood aan een 4-tal grote klaslokalen en de aanpassing van het sanitair gedeelte. De 
uitbreiding moet gebeuren binnen een budget van 450.000 euro - incl btw.De klaslokalen zijn optimaal 
een 65-tal m² groot. Het sanitair moet aangepast worden met een toiletruimte voor minder 
validen.   Qua technieken wordt onderzocht of de bestaande technieken kunnen uitgebreid worden. De 
stookplaats werd volledig gerenoveerd in het jaar 2017. Er dient onderzocht of daarop kan aangesloten 
worden. 

Indien deze wensen niet haalbaar zijn binnen dit budget kan in een latere fase en met eigen diensten 
geopteerd worden om het huidig auditorium met hellende vloeroppervlak, podium en vaste stoelenrijen 
aan te passen.  Deze ruimte zou kunnen omgevormd worden tot een 2- tal leslokalen .
In eerste instantie wordt in onderling overleg beslist om dit lokaal niet aan te passen wegens het 
gebruik voor examens, toonmomenten en dergelijke meer.

De geplande uitbouw kan een industriële look krijgen en minimalistisch opgebouwd worden zodat dit 
budget maximaal kan benut worden voor de bouw van praktische en functionele ruimtes of klaslokalen.

Naar flexibel gebruik kunnen we het gebouw opvatten als afzonderlijke aanbouw waarbij op de eerste 
verdieping geen doorgang wordt voorzien met het bestaande gebouw. Op die manier kan deze 
aanbouw door middel van een toegangscontrolesysteem ook dienen als afzonderlijk repetitielokaal of 
gebruikt worden door verenigingen of stadsdiensten voor vergaderingen.

In het kader van duurzaamheid vooropgesteld in de beleidsnota van de stad vragen wij de ontwerper 
ook een nota op te maken naar duurzaamheid van het bij te bouwen volume. Deze berekening gebeurt 
bij voorkeur via de duurzaamheidsmeter GRO opgesteld door het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid).

Een duurzaam gebouw beantwoordt aan verschillende vereisten. Deze kunnen grosso modo worden 
onderverdeeld in 3 thema’s: gezondheid, minimale milieu-impact en toekomstgericht en aanpasbaar.

In bijlage vind je een ruwe raming op basis van eerder gemaakte voorstellen van Leiedal (2019).

Voor de opmaak van een ontwerp en opvolging van de werken werd een bestek opgesteld voor de 
aanstelling van een architect een bestek met nr. 2020/958 door de Dienst Patrimonium;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of 
€ 50.000,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;



Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke vult aan dat voor deze realisatie 500.000 € voorzien is en dit om eventueel 
het huidige auditorium aan te passen. Voor de ontwerper wordt een budget van 50.000 € gerekend. 
Raadslid Bonte-Vanraes staat achter dit project, maar stelt vast dat er een discrepantie is tussen de 
537.000 € en het voorziene budget. Voor wat zal er worden gekozen? Schepen Vandenbulcke 
verduidelijkt dat de architect een ontwerp maakt voor het gebouw van maximaal 500.000 €, architect 
inbegrepen. De raming is richting aanwijzend.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/958 en de raming voor de opdracht 
“Aanstellen ontwerper voor de uitbreiding muziekacademie te Menen”, opgesteld door de Dienst 
Patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.
 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 

3. GR/2020/174 | Raamovereenkomst voor de uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 
en asbestinventaris  - Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/940 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

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;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie

Met het oog op een aanzet tot een beter technisch beheer van het gebouwenbestand is een goede 
kennis van de diverse technische condities van elk gebouw essentieel.   Een raamcontract wordt 
opgesteld voor de opmaak van een conditiemeting op afroep en per gebouw volgens 
noodzaak.  Daaraan gekoppeld wordt indien nodig een asbestinventaris opgemaakt. 

Een prijsvraag met uitgewerkt bestek wordt opgestart.  Er wordt voorgesteld de procedure te voeren via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Overwegende dat in het kader van de opdracht 
“Raamovereenkomst voor de uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 en asbestinventaris ” 
een bestek met nr. 2020/940 werd opgesteld door de Dienst Patrimonium;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.300,00 excl. btw of € 58.443 
incl. 21% btw;



Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;

Tussenkomsten

Raadslid Ugille vindt het positief om de situatie in kaart te brengen. Wat is er te verwachten in de 
komende  jaren? Op 1 juli 2020 werd het conformiteitsattest voor de huurwoningen goedgekeurd. Zou 
dit aspect ook niet door de eigen diensten kunnen worden gedaan? Is het een realistische planning om 
dit gedurende 4 jaar ieder jaar voor 3 gebouwen te voorzien? Hij ziet in het bestek dat de gebouwen 
van het Dorpshuis Rekkem, het stadhuis Menen en Gaselwest opgenomen zijn. Volgens hem moest er 
al van in 1995 een asbestinventaris worden opgemaakt voor de gebouwen waar mensen werken. De 
asbestinventaris zou toch al moeten ter beschikking zijn en voor hem hoeft er geen nieuwe 
asbestinventaris worden opgemaakt. Hij ziet in het bestek niet het gemeentehuis van Lauwe, het 
cultureel centrum en het zwembad. Tot slot vraagt hij hoever het staat met het onderzoek van de 
particuliere woningen dat op 1 januari 2021 van start moet gaan. Schepen Vandenbulcke meldt dat 
een aantal asbestinventarisssen over gebouwen verkeerd vermeld staan. Het Dorpshuis Rekkem is 
bijvoorbeeld asbestvrij. Er zal een asbestinventaris worden opgemaakt als het nodig is. Het zwembad is 
bijvoorbeeld niet opgenomen omdat het AGB al een conditiemeting verricht heeft. Voor het 
gemeentehuis van Lauwe werd dit niet opgenomen omdat de toekomst niet bepaald is. Dit is een 
voorlopige lijst die nog een nauwkeurig onderzoek vereist. De ingenieurs en de architecten die zullen 
uitvoeren zijn op de hoogte van de kostprijzen van de aanpassingen en onze diensten zijn hiertoe niet 
uitgerust. Het is de bedoeling om te weten wat er dringend scheelt aan een gebouw en wat minder 
dringend is. In het verleden werd er aan gebouwen teveel oplapwerk gedaan en werd er enkel 
gehandeld als het nodig was. Het is de bedoeling om het patrimoniumbeleid om te bouwen tot een 
beleid dat dingen voorkomt. Wat betreft het conformiteitsattest is men druk bezig met het voorbereiden 
van een brochure die normaliter in november 2020 klaar zal zijn, wat dus nog op tijd is. Raadslid 
Coppens begrijpt het verband niet goed tussen het niet opnemen van het gemeentehuis van Lauwe en 
de toekomst van dit gebouw. Schepen Vandenbulcke maakt duidelijk dat als we het gemeentehuis 
van Lauwe niet verder in eigendom zouden hebben, dat het dan duidelijk is dat dit niet verder op de lijst 
dient voor te komen. In een latere fase zou het eventueel nog opgenomen kunnen worden als de 
toekomstige invulling bekend zou worden. Raadslid Coppens merkt dat zelfs als men het 
gemeentehuis van Lauwe niet verder wil behouden, dan nog blijft dit een zaak voor de nieuwe 
eigenaar. Blijkbaar is de intentie voor dit gebouw nog niet concreet. Er is momenteel geen reden om het 
niet te doen, tenzij het gemeentehuis volgende week zou verkocht worden. Schepen 
Vandenbulcke bevestigt dat het gemeentehuis nu niet verkocht is, en in dit huidig dossier gaat het om 
een lijst van prioritaire gebouwen waarvan het toekomstig gebruik zeker is.                      
Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/940 en de raming voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor de uitvoering van conditiemetingen volgens NEN2767 en asbestinventaris ”, 
opgesteld door de Dienst Patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 48.300,00 excl. btw of € 58.443,00 incl. 21% btw.
 
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 

4. GR/2020/172 | Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als 
opdrachtencentrale voor afname van 'Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten ten 
behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen' 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

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 16 februari 2017 tot wijziging van 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.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten, inzonderheid artikel 43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten en aankoopcentrales).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°

Feiten, context en argumentatie

Stad Menen had een lopend telecommunicatiecontract via samenaankoop AZO met Orange Belgium 
NV;

Het is aangewezen dat Stad Menen gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale aangeboden 
raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
 - de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van 
Stad Menen;
 - Stad Menen moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
 - de Vlaamse overheid beschikt over knowhow of technische expertise inzake 
telecommunicatiediensten;
 - prijsvergelijk en motivatie (als bijlage 1 en 2).
Stad Menen is niet verplicht tot afname van diensten;

Stad Menen heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van voornoemde 
opdracht;

De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp 
bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit 
spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief 
"Machine tot Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over 
de volgende 4 percelen:

-Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

-Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

-Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en "Internet 
of Things"),

-Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 

Het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde bestek nr. 
2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt:

-Punt 4.1: De raamovereenkomst wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd 
door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor 
bestuurszaken, hierna genoemd "Het Bestuur"
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
      * enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);
      * anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
         leveringen en diensten voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 15 van de 



voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 
         verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.

-Punt 4.2: het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de 
Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de 
 Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 KB Uitvoering) 
uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of  
 Project.
 In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen.

-Punt 6: Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Dienstenpakketten.
 Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of Klant in gebruik 
wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur/
 de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te dien op (een) alternatieve 
operator(en)/dienstverleners.
 Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals 
vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie maanden), er 
kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening 
zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding kunnen 
krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft volume, noch qua 
trafiek, noch qua aantal abonnementen.

-Punt 16.6: Aangezien, in overeenstemming met punt 6, binnen deze opdracht geen exclusiviteit wordt 
verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige 
 duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten 
en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet 
 meer af te nemen.

 Een klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan via een 
aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie 
 maanden respecteren.

 Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van de 
Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2 en met betrekking tot de Bijstand na
 beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deelexit.

De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht gegund wordt 
aan:

-Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:
  Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

-Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik:
  Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

-Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" 
en "Internet of Things"):
  Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3

-Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):
  Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15 

Als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap voor elk 
perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener, waarbij de 
Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale;

Stad Menen kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere raamovereenkomsten via de 
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor het krachtens artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;

Tussenkomsten

Schepen Roose ziet met dit agendapunt dat de telefonie ingezet zal kunnen worden voor de realisatie 
van een centraal meldpunt. 



Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad gaat akkoord voor afname en wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 
van de raamovereenkomst telecommunicatie gesloten door de opdrachtencentrale Vlaamse Overheid 
voor volgende percelen:

     * Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

        gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

     * Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik

        gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

Artikel 2: De betaling zal gebeuren met de nodige kredieten voorzien op het exploitatiebudget 2020 en 
volgende jaren van het MJP - rekeningnummer 6141004 'Communicatiekosten telefoon en internet voor 
de diverse beleidsitems.

5. GR/2020/165 | Overheidsopdracht: Aankoop, installatie en onderhoud van een telefooncentrale. 
Goedkeuren wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

4. 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.

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk.

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen.

 In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Stad Menen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of 
diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer 
bepaald :

- OCMW Menen, Noorderlaan 1A, 8930 Menen.

Feiten, context en argumentatie

Stad Menen beschikt momenteel over een Forum 700 telefooncentrale.  Het vroegere OCMW beschikt 
ook over een Forum 700 telefooncentrale.  Deze twee telefooncentrales willen we vervangen door een 
moderne flexibele telefonieoplossing. 

Het moeten mogelijk zijn om op verschillende manieren te bellen.  Zowel via vaste VoIP-toestellen, 



draagbare toestellen en in de toekomst misschien met softphones en smartphones met app.  Ook 
moeten de meeste bestaande fax-toestellen aangesloten worden. 

In het bestek geven we een indicatie mee van het aantal en type, maar deze aantallen kunnen 
afhankelijk van de aangeboden oplossing tijdens de beoordeling van de offertes nog wijzigen.

In het kader van deze opdracht werd samen de IT-dienst een bestek 2020-956-AV opgemaakt. 

Er wordt voorgesteld om gezamenlijk een overheidsopdracht uit te schrijven waarbij stad Menen de 
procedure zal voeren, gelet op de interne samenwerkingsovereenkomst dient hiervoor geen apart 
mandaat gesteld te worden.

Er wordt voorgesteld om de opdracht tot stand te brengen bij wijze van 'onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking'.

De nodige budgetten voor deze aankoop zijn voorzien.

Voorstel aan te schrijven leveranciers: 

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente

Conxion bvba Hoogstraat 134 8540 Deerlijk

PROXIMUS Hoofdkantoor Proximus Towers 1030 BRUSSEL

Hanssens NV Telecom Kachtemsestraat 290-b 8800 Roeselare

Trustteam Evolis 78 8500 Kortrijk

Telenet Business Villalaan 16 9320 Aalst 

EBO Ter Waarde 60 8900 Ieper

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche ziet dat een grote speler niet weerhouden werd, namelijk Scarlet, die 
goedkoper is dan Proximus. Schepen Roose antwoordt dat Scarlet een operator is voor particulieren 
en dat er een onderscheid moet gemaakt worden als het gaat om professionele organisaties. Het gaat 
hier niet over het telefonieaanbod, maar over de installaties. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Dossier (bestek nr 2020/956-AV) voor goedkeuring van wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden

6. GR/2020/180 | Kennisneming beslissing Gaselwest en overige te verrichten formaliteiten met 
betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare 
verlichting. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
inbreng in natura. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

De Gemeenteraad is bevoegd volgens art. 41 DLB

Juridische grond

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 279, 
281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking;

 



Gelet op de beslissing d.d. 5 juni 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het 
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting';

 

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Gaselwest d.d. 12 december 2019 tot 
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door 
middel van 117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel 
kapitaal ten bedragen van 28.630.275,00 euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen;

 

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van Gaselwest d.d. 17 juni 2019 waarbij de stad 
Menen als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang 1 juli 2019;

 

Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de 
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering waarbij 
de inbreng voor de stad bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 1.452.526,51 euro, 
vertegenwoordigd door hetzij 43.575 aantal aandelen Aov en 363.151,51 euro in cash;

 

Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14 februari 2020 op rekening 
van de stad Menen;

 

Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de 
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020;

 

Gelet op het feit dat in dit ontwerp van notariële akte is opgenomen dat de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie ontslagen wordt van enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het 
overschrijven van deze akte.

 

Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20 november 2020 om 
14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12;

Tussenkomsten

Schepen Roose vult dit agendapunt nog aan met de mededeling dat op 4 na alle gemeenten zijn mee 
gestapt in dit project.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De Gemeenteraad van de stad Menen besluit:

ARTIKEL 1:

Kennis te nemen van de beslissing van de algemene vergadering van Gaselwest d.d. 17 juni 2019 
houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2019 van de stad voor de activiteit openbare 
verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing 
van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019.

 



ARTIKEL 2:

Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
hogervermelde inbreng in natura.

 

ARTIKEL 3:

Beslist de heer Tom Vlaeminck en de heer Eric Algoet aan te duiden om als gevolmachtigde van de 
stad de authentieke akte te ondertekenen op 20 november 2020 om 14u00 in het regiogebouw te 
Kortrijk, President Kennedypark 12.

Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de 
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar 
keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde 
ondertekening te volbrengen.

Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.

 

ARTIKEL 4: 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 
ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte.

 

ARTIKEL 5:

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie 
van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

7. GR/2020/182 | Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Velt voor het toetreden tot 
Voedselrijk 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Ruben Soens, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Artikel 56 - Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Geen juridische grond

Feiten, context en argumentatie

Wat is Voedselrijk?
In Kortrijk en in de verstedelijkte as rond de Leie ontstonden de laatste jaren 
talrijke voedselinitiatieven in de zoektocht van stedelingen naar duurzame voeding. Consumenten 
willen daarbij vaak een beetje producent worden. In de landelijke gebieden van de regio zijn de 
korteketenproducenten op hun beurt op zoek naar meer afzet en erkenning. De versnippering en elkaar 
onvoldoende kennen, bracht de initiatiefnemers tot het idee om een gezamenlijke voedselstrategie uit 
te werken. Een visie en plan gedragen door producenten, consumenten, stedelingen en 
plattelandsbewoners zijn noodzakelijk om het regionale voedselsysteem te verduurzamen en sterk te 
maken. Dit regionale voedselplan kreeg de naam Voedselrijk.
Voedselrijk loopt van 2018 tot en met 2021 in samenwerking met de steden Kortrijk en Harelbeke, de 
gemeenten Avelgem, Lendelede en Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, onderzoeksinstelling 
Inagro, Leiedal en W13, met Velt als promotor. Het project krijgt steun van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen.

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


Het project Voedselrijk rolt zich uit over de regio Zuid-West-Vlaanderen. In deze regio werd opgemerkt 
dat meer en meer inwoners interesse hebben in duurzame en lokale voeding. Toch zijn burgers 
zich niet altijd bewust van de initiatieven die zich in hun buurt ontplooien. Daarom stellen de partners 
van Voedselrijk zich tot doel om alle initiatieven of voedselspillen te inventariseren op een 
voedselkaart. Denk aan voedselteams, buurderijen, hoeveverkoop, samentuinen, gezamenlijke 
kooksessies enzovoort. Sleutelwoorden zijn duurzaam, lokaal en samen. Op de website 
www.voedselrijk.be staat interessant nieuws rond korte keten, duurzame voeding en activiteiten in de 
regio. Tegelijkertijd is een voedselplatform opgericht met vertegenwoordigers uit de hele voedselketen 
om het voedselplan bij te sturen en te voeden.

Voedselrijk is meer dan een voedselkaart

 Om buurtbewoners te verleiden tot meer betrokkenheid bij lokale voedselspillen, 
worden streekproeven georganiseerd. Tijdens deze ontmoetingsmomenten kunnen 
consumenten en producenten, maar ook andere schakels in de keten, ideeën uitwisselen en in 
debat treden. Per gemeente wordt op zoek gegaan naar opportuniteiten, interesses, behoeften. 
Samen wordt ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven en ideeën om te rijpen. 

 Met de voedselspelen worden lagere scholen bij het regionale voedselplan betrokken. 
Want ook hier geldt ‘jong geleerd, is oud gedaan’.  Jongeren leren al spelend wat hun regio aan 
voedsel te bieden heeft. Uiteindelijk doel is dat de regio meer zelfvoorzienend is voor het 
voedsel van haar burgers.

 De coördinatie en organisatie van de voedselstrategie gebeurt in een 
regionaal voedselplatform waarin een stuurgroep een trekkende en voorbereidende functie 
heeft. De stuurgroep bestaat uit de (co)-promotoren, Provincie West-Vlaanderen, Inagro, 
Leiedal intercommunale en W13. Jaarlijks organiseert de stuurgroep een netwerkevent voor 
alle betrokkenen bij de regionale voedselstrategie met inspirerende voorbeelden en een update 
van Voedselrijk.

Voorstel tot toetreding
Omdat Voedselrijk een breed gedragen voedselplan belangrijk vindt, kunnen steden nog steeds 
toetreden tot het project. Nieuwe gemeenten kunnen toetreden vanaf 1 januari 2021. Hiervoor wordt 
een overeenkomst afgesloten tussen de toetredende gemeente, onze stad, en Velt als promotor. De 
samenwerkingsovereenkomst is in bijlage toegevoegd. 

Vereiste acties van de stad bij toetreding:

 Een personeelslid van de stad wordt aangeduid die het project opvolgt. Dit personeelslid dient 
de stuurgroepvergaderingen (3 per jaar) bij te wonen om Voedselrijk actief mee vorm te geven.

 De stad promoot de voedselkaart
o De toetredende gemeente promoot de voedselkaart via haar communicatiekanalen o.a. 

via de gemeentelijke website

o De toetredende gemeente post actief berichten op www.Voedselrijk.be

o De toetredende gemeente geeft info over lokale producenten en activiteiten door aan 
Velt vzw en helpt zo mee  de voedselkaart actueel te houden

o De toetredende gemeente wordt uitgenodigd op de stuurgroep van Voedselrijk en krijgt 
zo inspraak in het programma (bijv. programma netwerkevent, uitwerken 
vervolgtraject,…)

o Het logo van de gemeente wordt opgenomen in de digitale communicatie van het 
project Voedselrijk; op de website en in nieuwsberichten. Als de gemeente ook op 
reeds bestaand gedrukt materiaal zoals roll-up banners, flyer, strandvlag wil 
opgenomen worden, kan dit door vergoeding van de productiekost.

 De stad organisatie een voedselspel of een streekproef. De informatiefiches betreffende 
deze activiteiten zijn terug te vinden in bijlage. De kostprijs van de activiteit is 1700 euro, excl. 
BTW., zowel voor het voedselspel als voor de streekproef.  



Stad Menen
Lokaal voedsel kopen heeft veel voordelen. Niet enkel ondersteunen we lokale producenten, wat in 
deze tijden meer dan nodig is, ook sparen we transportkosten uit. Lokaal kopen is dus mensen en het 
klimaat helpen. Door mee te stappen in een project als voedselrijk, sensibiliseren we de inwoners. We 
maken hen bewust van de mogelijkheden in de buurt en de voordelen van lokaal kopen.

Gezien Stad Menen ook inzet op het label kindvriendelijke gemeente is het voorstel te opteren voor de 
organisatie van een voedselspel. 

Taken:

Dienst Omgeving/Milieu

 Volgt het project op

 Woont de stuurgroepvergaderingen (3/jaar) bij

 Geeft de lokale producenten en activiteiten door aan Velt

 Organiseert mee het voedselspel 

Dienst Communicatie

 Staat in voor het promoten van de voedselkaart via de website en sociale media.

Tussenkomsten

Schepen Roose vat deze samenwerking samen als duurzaam en lokaal die het leefmilieu ten goede 
komt. Ook is het de bedoeling om een voedselspel te organiseren en de voedselkaart te promoten. 
Raadslid Roussel wenst te benadrukken dat ook de landbouw hierin betrokken zou worden en dringt 
er ook op aan dat in de toekomst zo zou blijven.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 - De Gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Velt voor de toetreding tot 
Voedselrijk als volgt goed:

 

Overeenkomst tussen Velt vzw en de stad Menen 
voor het project ’Voedselrijk - Zuid-West-Vlaanderen’ dat werd opgemaakt binnen PDPO III 
Maatregel ‘plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’
 

Tussen de ondergetekenden,

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392C, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door Jan Vannoppen , hierna Velt 
genoemd,

enerzijds,

Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen, vertegenwoordigd door burgemeester Eddy Lust, hierna de 
stad genoemd,

anderzijds,

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
Voedselrijk is het regionale voedselplan voor Zuid-West-Vlaanderen dat loopt van 2018 tot eind 
2021  in samenwerking met de steden Kortrijk en Harelbeke, de gemeenten Avelgem, Lendelede en 
Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, onderzoeksinstelling Inagro, Leiedal en W13, met Velt als 



promotor. Het project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de 
Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. 

Deze overeenkomst beschrijft de samenwerking van de stad en Velt bij toetreding van de stad tot 
Voedselrijk.

Artikel 2. Uitvoering van het project
De stad voert volgende onderdelen van het project uit en zorgt voor de financiering ervan:

1. De stad duidt een personeelslid aan als aanspreekpunt en voor opvolging van het project

2. De stad promoot de voedselkaart

 De stad promoot de voedselkaart  via haar communicatiekanalen o.a. via de gemeentelijke 
website

 De stad post actief berichten op www.Voedselrijk.be

 De stad geeft info over lokale producenten en activiteiten door aan Velt en helpt zo mee de 
voedselkaart actueel te houden

4. De stad wordt uitgenodigd op de stuurgroep van Voedselrijk en krijgt zo inspraak in het programma 
(bijv. programma netwerkevent, uitwerken vervolgtraject,…)
5. Het logo van de stad wordt opgenomen in de digitale communicatie van het project Voedselrijk; op 
de website en in nieuwsberichten. Als de gemeente ook op reeds bestaand gedrukt materiaal zoals roll-
up banners, flyer, strandvlag wil opgenomen worden, kan dit door vergoeding van de productiekost.
6. De stad organiseert 1 voedselspel in 2021 om de voedselkaart actief te promoten. Gedetailleerde 
informatie over het voedselspel is opgenomen in de voorstellingsfiche van het voedselspel.

 

Artikel 3. Vergoeding 
 

Velt ontvangt van de stad 1.700 euro, excl. BTW. voor de organisatie van het voedselspel.

De betaling gebeurt op rekeningnummer BE53 8939 4409 9853 op naam van Velt, op basis van een 
factuur, met btw, opgesteld door Velt. Velt factureert aan de stad, na ondertekening van deze 
samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking start op  1 januari 2021.

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Berchem op 21 augustus 2020 in twee originele exemplaren 
waarvan elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

 

Voor Velt vzw,                                                                                               Voor de stad Menen

Uitbreidingstraat 392 C                                                                                
2600 
Berchem                                                                                                                                               

Jan Vannoppen,                                                                                            Eddy Lust

Directeur Velt                                                                                               Burgemeester Stad 
Menen                                                                                      

 

8. GR/2020/178 | RUP Hagewinde: voorlopige vaststelling. Goedkeuring. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ruben Soens, Raadslid



Bevoegdheid orgaan

Artikelen 40 en 41 DLB

Juridische grond

Art. 2.2.21 VCRO

Art. 2.4.1 VCRO

Gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017.

Feiten, context en argumentatie

Voorlopige vaststelling RUP Hagewinde, vraag tot doorverwijzing naar gemeenteraad.

In bijlage het voorontwerp RUP Hagewinde (RUP_34027_214_00107_00001) met bestemmingsplan en 
toelichting met stedenbouwkundige voorschriften aangepast na de  plenaire vergadering dd. 30 juni 
2020.

-Het concept van het RUP:
Betreft de inrichting van een reservegebied voor wonen en woonuitbreidingsgebied waarbij gestreefd 
wordt naar een duurzaam ruimtegebruik. Het gebied ligt binnen de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Menen.
Naast het aansnijden van de woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden zijn ook de randen 
meegenomen met woonfunctie en gemengde functies. Ten noorden wordt gelijktijdig een verfijning 
gemaakt van de bedrijvenzone waar op vandaag de kijkwoningen zijn gelokaliseerd.
Om dit op een duurzame manier in te richten, is naast het wonen ook ruimte voor o.a. 
groenvoorzieningen, water en natuurlijke beekvalleien (groen-blauwe structuren behouden en 
versterken), trage weg verbindingen die bovenlokaal verbinden. Op strategische plaatsen wordt 
geopteerd om ook een deel in de hoogte te verdichten. Op deze manier wordt de projectzone gedeeld 
en meervoudig gebruikt.

Er wordt gestreefd naar een duurzame wijk, waarbij rekening gehouden wordt met de energetische 
aspecten, beperkt gemotoriseerd verkeer in een groen karakter. De sterke
groenstructuren zullen het gebied structureren. De beekvalleien zij hierbij belangrijke dragers en 
natuurlijke aders om de ecologische samenhang te behouden.
Er wordt gestreefd naar een mix van woningaanbod.
Deze uitgangspunten zijn meegenomen in het masterplan dat als basis diende voor de opmaak van het 
RUP.

-Het bestemmingplan voorziet in voorkooprecht voor de percelen (bestaande woonkorrel gelegen aan 
de N32) aangeduid met asterisk t.h.v. de groenbuffer aan de N32.

-Binnen het RUP is tevens een afzonderlijk perceel opgenomen in de aanpalende bedrijvenzone.
De hoofdcategorie/bestemming blijft bedrijvigheid. De voorschriften worden verfijnd, gezien momenteel 
nog reservatiegebied voor bedrijvigheid in het gewestplan.

-De milieueffecten worden onderzocht en hiervoor werd een ontheffing van PLAN-Mer aan het MER-
Team opgevraagd. In bijlage het besluit van Team Mer waarin werd beslist dat er geen plan-MER 
opgesteld moet worden (dossiernummer: SCRI18080).

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige voorschriften opgeheven 
binnen de begrenzing van het plangebied:

De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Ieper-Poperinge, zijnde de voorschriften van 
reservegebied voor woonwijken (KB 14-08-1979), woongebied, woonuitbreidingsgebied, reservegebied 
voor industriële uitbreiding (KB 14/08/1979). 

Volgende verkavelingsvergunningen binnen het plangebied worden opgeheven: 
1156/1;1156/3;1075/1;1075/2;1075/3;121.407/2;1024/2;121.447/2.

In bijlage verslag en opmerkingen van de plenaire vergadering dd. 30 juni 2020 en de adviezen van de 
hogere overheden en GECORO.



Volgende adviezen werden ingediend voor of tijdens de plenaire vergadering: Agentschap 
Ondernemen, Wonen Vlaanderen, Departement Omgeving, GECORO, Ruimtelijke Planning Provincie 
West-Vlaanderen, De Lijn, Dienst Waterlopen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Het advies van Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -
Projecten verwacht geen aanzienlijke effecten op vlak van de externe veiligheid en beslist daarom dat 
bij RUP Hagewinde en omgeving geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. Het Team 
Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te nemen in het 
planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota's die het proces genereert) en in het bijzonder om zijn 
advies te integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

In bijlage bundel met plannen opgemaakt door de WVI (procesnota, scopingsnota, ontwerp, 
stedenbouwkundige voorschriften, bestemmingsplan, plan bestaande toestand).

Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 en latere wijzigingen tot 
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Tussenkomsten

Schepen Syssauw licht digitaal dit agendapunt toe. Dit agendapunt vormt het vierde onderdeel na de 
startnota, de scopingnota en de workshop. In artikel 1 werd nog voorzien in een garagestraat ten bate 
van de Rozenstraat. In het gebied aan de Kortrijkstraat aan de kop met het kruispunt met de N32 wordt 
een gearceerde gedeelte voorzien voor een iconisch gebouw, waar nu de hangar staat met 'Geef 
Bloed', een soort poort voor de stad. Er wordt ook een uitspraak gedaan over het gebied palend aan de 
Moorselestraat met het bedrijf Valvan en nog andere bedrijven. Die bedrijven mogen blijven en als het 
laatste bedrijf zijn activiteit stopgezet heeft, gaat de bestemming over naar wonen, wel te verstaan dat 
ze dit nu op een niet hinderende mogen doen. Het gebied aan de oksel, met een hoogspanningslijn, 
wordt volledig ontsloten door wegenis en is niet wenselijk voor wonen en daar wordt er nog een 
bedrijvigheid toegelaten. Nu wordt een stukje voor de kijkwoningen van Kijk en Bouw voorzien in een 
paarse zone, waar het vroeger reservegebied voor wonen was. De grootste oppervlakte vormt een 
projectgebied met 2 beken. De voorschriften zijn dat er een dichtheid is van minimum 25 woningen per 
ha. met veel groen als buffer. Men gaat naar een dense bebouwing, met eengezinswoningen en 
meergezinswoningen nodig om die dichtheid te bekomen. Het projectgebied moet in 1 keer aangelegd 
worden met de aanleg van infrastructuur en de zachte doorsteken in 1 keer. De bebouwing mag wel 
gefaseerd uitgevoerd worden. In de pre-act kan nu al een verkaveling ingediend worden met de 
aansnijding van de eerste fase van het projectgebied. De ontsluiting zal verlopen via een ventweg langs 
de N32 en niet via de Rozenstraat. De site rond de Valvan wordt ontsloten via de Moorselestraat. Er 
worden ook zachte doorsteken voorzien (zwarte bollen). Er is een MER-ontheffing bekomen voor de 
geluidsstudie. Langs de N32 over de volledige lengte wordt een groene buffer en een groenscherm 
voorzien en dit wordt verordenend bepaald. Er is ook een bestaande woonkern palend aan het rond 
punt in de Groenestraat en deze blijft bestaan. Op termijn zal daar ook een geluidsscherm aangelegd 
worden vermits in het RUP een voorkooprecht opgelegd op deze woningen om de buffer aan te leggen. 
Dit werd besproken op de Gecoro met gunstig advies en de adviezen van de hogere overheden zijn 
gunstig of voorwaardelijk gunstig. Raadslid Mingels ziet hier dat een woonuitbreidingsgebied 
aangesneden wordt en hij vindt dit niet zo positief meer. Er wordt zeer dicht gebouwd en Menen en dit 
dossier kennen al veel te dichte bebouwing en betonnering. Er zit heel wat informatie in het dossier. Dit 
is geen evident dossier en er was de problematiek van de ontsluiting. Er zijn de rubrieken water, geluid 
en fijn stof en dat zijn geen onbelangrijke zaken. Hij zal er even bij stilstaan, want dit is een zeer 
technisch dossier. De N32 ligt daar en er zijn geen wegen om daar naartoe te gaan en het is ook niet 
eenvoudig om daarnaast te bouwen. Dit is een groot gebied van 32,6 ha. dat nu overwegend voor de 
landbouw wordt gebruikt met veel infiltratie van het regenwater. De grond is daar matig goed voor het 
regenwater en daar zijn nog nooit grote problemen geweest. Er moeten daar manieren zijn om de 
waterproblematiek aan te pakken en er zullen tussen de 323 en 474 woningen zullen komen. Hij gaat 
uit van een berekening van gemiddeld 400 woningen. Hij heeft in andere situaties reeds dergelijke 
berekeningen gemaakt en hij komt tot de vaststelling dat hij steeds gelijk gekregen heeft. Hij vindt dat in 
dit dossier het voorzichtigheidsprincipe en het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden. Men mag 
niet op het randje zitten en men dan ook de neiging om erover te gaan. Hij wil nog meegeven dat 
niemand nog moet zeggen dat men van niets wist. Nu wordt er een buffering voorzien voor het 
hemelwater, over het bijkomend afvalwater zal hij het niet hebben, wat een andere problematiek is 



waarop hij hier nu niet zal ingaan. Voor de buffering wordt 330 m³ per ha. voorzien met heel veel 
buffercapaciteit van 10.758.000 liter, wat enorm is. Het hemelwater wordt afgevoerd via de 
Geluwebeek, waarop ook de Schonebeek aansluit. De norm is zeer hoog met maximum van 10 liter per 
seconde en per ha. Per dag van 24 uren  s er dan 28.166.400 liter om af te wateren. De Voorzitter 
vraagt om niet te technisch te worden. Raadslid Mingels gaat verder. Hij gaat nu voor Frank 
Deboosere spelen als er een vlaag regen komt van 80 liter per dag. Als er gewerkt wordt met 
verdichting zoals wonen in het groen komt men op een verdichting van 50%, gelijkaardig aan de 
Tybersite.  In dit punt zit men op het randje, want op 1 dag 80 liter per dag, zal maken dat de 
waterputten van 10.000 liter vol zullen zijn op 1 dag. Alle water loopt naar de Geluwebeek en er is geen 
volume dat we erbij kunnen doen want de Geluwebeek moet ook het water van Zonnebeke verwerken 
en hij vreest voor de toestand van de ondergrondse infrastructuur. 15 jaar geleden werd de 
Bruggestraat opengebroken doordat een duiker er verschoven was en dit heeft zich ook voorgedaan in 
de Guido Gezellelaan. Zijn fractie is bezorgd en dit zal zeker zijn kostprijs hebben en de berekening kan 
hij doorgeven. De Voorzitter vraagt aan het raadslid om korter te zijn over het geluid. Raadslid 
Mingels vindt dat men het met dit dossier scherp aan het spelen is. Hij bekijkt wat de milderende 
maatregelen zijn voor het geluid. Het geluidsarm wegdek op de N32 zorgt voor 20 % minder geluid. 
Ook een geluidsberm van 4 meter hoog met 2 meter groen erop, zorgt voor een goede buffering. Hij is 
hier blij om en dit is een goede maatregel. Hij vraagt ook waarom dit niet op andere plaatsen kan 
worden voorzien, zoals op de bedrijvenzone Menen-Wervik. Om het fijn stof tegen te houden zou een 
buffer van 8 à 15 meter nodig zijn. Hij merkt dat er daartussen nog een pad komt te liggen en dan 
verliest de buffer een deel van zijn waarde. Het geluid kan ook worden tegengegaan door de plaatsing 
van de woningen en door geluidsisolatie in de woningen te voorzien en dit is ook een architecturale 
maatregel. Er komt heel wat bij kijken om het fijn stof tegen te houden omdat het fijn stof zich bevindt in 
een straal van 300 meter rond de N32, zone waarin men niet wenst te zitten. Hij wordt nu heel 
emotioneel. De Voorzitter vraagt of er een probleem is met het raadslid. Raadslid Mingels geeft aan 
dat hij emotioneel bezorgd is en de gemeenteraad moet er hier zijn om de bevolking te beschermen en 
hier wordt een groot risico genomen. Schepen Syssauw begrijpt de bezorgdheden en in dit dossier is 
al een hele weg afgelegd. Op 18 december 2017 werd door de gemeenteraad unaniem de 
afsprakennota goedgekeurd. Het advies van de dienst Waterlopen beslaat 5 bladzijden en is 
voorwaardelijk gunstig. De waterproblematiek werd heel goed onderzocht. Vroeger werd de 
waterproblematiek niet nauw bekeken. Als er nu iets niet klopt, dan komt er een negatief advies. De 
schepen gaat ervan uit dat het wateradvies in orde is. Met het geluidsscherm en de berm zijn die 
voorwaarden in orde, zoals blijkt uit de MER-studie. Wat betreft het fijn stof, merkt de schepen op dat 
wagens daar op de N32 ondergronds gaan. Ze heeft het eerder over de N8 waar de auto's in 
Wevelgem in file staan aan te schuiven. De schepen meldt dat ze zich moet verlaten op de diensten die 
adviezen die gegeven hebben. Raadslid Maxy herinnert eraan dat dit dossier een dossier is over 
meerdere legislaturen en hiervoor werd reeds heel wat werk verricht. In de vorige legislatuur werd 
reeds heel wat gelobbyd om een ontsluiting te verkrijgen via de N32 die geen fundamentele overlast zal 
met zich brengen.  Er wordt een byepass gemaakt die heel wat verkeer zal aantrekken. De iconische 
plek zal de plaats innemen van die muur en die muur is nog aan bod gekomen in een film. Maar zou die 
belabberde muur nu reeds niet een likje verf kunnen gebruiken? De eigenaar wou dit toen niet en die 
toegangspoort zou aan de stad een beter elan geven. Raadslid Bogaert heeft vastgesteld dat er 1 
wagen per woonentiteit voorzien is en dit is weinig realistisch gezien jonge gezinnen meer dan 1 wagen 
hebben. Ze maakt zich zorgen rond de Moorselestraat, die nu reeds belast is door al die kleine 
verkavelingen. Ze vindt het positief dat er geluisterd werd naar de bewoners door een garagestraat te 
voorzien in de Rozenstraat. Voor de paarse kleur van de kijkwoningen mag er bevraagd worden welk 
bedrijf er daar mag komen want er zit daar nu reeds een  vervuilend bedrijf. Schepen Syssauw hoort 
hier over een RUP met honderden woningen. Dit project zal niet binnen de 2 à 3 jaren afgehandeld zijn. 
De markt speelt hier en dit zal gefaseerd verlopen. Ook de mobiliteit wordt anders bekeken. Er wordt 
meer ingezet op deelwagens conform het advies van de dienst mobiliteit. De parkeermogelijkheden zijn 
niet vastgesteld voor zoveel wagens per woning. Als mensen een garage in de woning hebben, dan 
plaatsen ze daar hun wagen niet in. Er is ook een fijnmazig netwerk voorzien van zachte doorsteken 
waarbij men door het ganse gebied met de fiets kan rijden. De nieuwe parkeerplaatsen worden 
voorzien in het kader van gegroepeerd parkeren waarbij het parkeren in woningen zorgt voor een ander 
gebruik van de parkeerplaatsen. Voor de meergezinswoningen wordt voorzien in 1,3 parkeerplaatsen 
per woning en 0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers. Per woning is er ook minstens 1 parkeerplaats. De 
markt zal dit verder uitwijzen. Wat betreft het bijkomend verkeer in de Moorselestraat wordt er niet 



voorzien in een ontsluiting via de Moorselestraat. De toegang zal verlopen via de ventweg en alleen 
voor de Rozenstraat is er een garagestraat voorzien. De situatie van de Moorselestraat komt pas aan 
de orde als de bedrijven er vertrekken en treedt de bestemming van wonen in werking. Voor de 
projectzone 8 wordt voor de kijkwoningen voorzien in een zone voor hoogwaardige architectuur en de 
huidige activiteiten kunnen behouden worden als tentoonstellingsruimte en kunnen zeker geen 
verblijfsfunctie inhouden. Activiteiten die uitgesloten zijn, zijn handel en milieubelastende nijverheid (ook 
Sevesobedrijven). Raadslid Mingels komt nog kort tussen en heeft geen groot vertrouwen in de 
berekeningen van de betrokken diensten al dan niet van de provincie. Hij betwijfelt of de Geluwebeek 
bij het binnenkomen van Menen onder controle zal kunnen worden gehouden. Hoe kan men stellen dat 
er dan geen probleem is. Wat betreft het fijn stof is de N8 een zaak van een historische groei en de 
mensen zijn altijd rond de N8 gaan wonen en die evolutie maakt dat ze nu onder het fijn stof zitten. De 
N32 zal later blijken dat dit een historische vergissing is om daarnaast te gaan wonen.      

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

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt RUP Hagewinde voorlopig vast.

Artikel 2: Het ontwerp van RUP Hagewinde wordt opgestuurd naar de Deputatie van de Provincie, 
departement Omgeving en de Vlaamse Regering.

9. GR/2020/181 | Kennisname aanpak herbestemming Sint-Franciscuskerk. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ruben Soens, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art. 42 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Herbestemming kerkgebouw 

De Sint-Franciscuskerk wordt herbestemd tot een socio-culturele ontmoetingsplaats met 
podiumfunctie. De belangrijkste aanpassingen in het kader van de herbestemming omvatten:

 Nieuw meubelstuk;

 Nieuw inkomportaal met toiletten voor het publiek;

 Telescopische tribune met meubelstuk;

 Foyer met bar tussen meubel en inkomportaal;

 Gordijnen als ruimte opdelende elementen;

 Sint-Jorisaltaar wordt verwijderd en krijgt een nieuwe plek.  

De herbestemming tot socio-culturele ontmoetingsplaats is ingegeven door de nood aan bijkomende 
podiumruimte voor:

 de toneelvereniging Cie Tabloo die reeds enkele jaren vragende partij is voor een vaste locatie 
voor hun toneelrepetities en -voorstellingen;

 de stedelijke academie voor Muziek en Woord die nood heeft aan een podiumzaal voor toon- en 
lesmomenten en muzikale optredens;  

De herbestemming tot socio-culturele ontmoetingsplaats betekent ook een meerwaarde voor:



 het cultureel centrum De Steiger die de kerk kan inzetten als een extra locatie voor programmatie 
van allerlei culturele evenementen.

 de socio-culturele verenigingen 

 private verhuur  

Het studiebureau Studio Open Kerken heeft de realisatie van de herbestemming geraamd op 
1.818.308,40€ excl. BTW. 

Na overleg met de betrokken diensten zijn er heel wat werken uit de raming (zie bijlage) niet weerhouden. 
De kost voor de herbestemming bedraagt na het uitzuiveren van de raming 1.343.339,58€ excl. BTW. 
Hier komt nog een bedrag van 200.000€ bij voor de restauratie van de muurschilderingen in de kerk. Dit 
komt neer op een totaal investeringsbedrag van 1.600.000€. 

Financiering herbestemming
Het merendeel van de aanpassingen aan de Sint-Franciscuskerk hebben betrekking op de 
herbestemming van het kerkgebouw tot een socio-culturele ontmoetingsplaats met podiumfunctie. Enkel 
restauratieve ingrepen en werkzaamheden voor het behoud van erfgoedelementen kunnen in 
aanmerking komen voor subsidie door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op basis van de raming zijn 
er slechts een beperkt aantal kostenposten subsidieerbaar. In totaal gaat het over een bedrag van 
177.109,90€.  

Vanuit het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) is er eventueel subsidie mogelijk voor de 
realisatie van de herbestemming. Binnen het fonds is er een specifieke subsidielijn voor investeringen 
in culturele infrastructuur van bovenlokaal belang.

Binnen die subsidielijn komen volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

 Het ereloon voor ontwerpers, de kosten voor aanbesteding en de kosten voor toezicht;

 De kosten voor het uitvoeren van de bouwopdracht. 

Er is een steunpercentage mogelijk tot 60%. Voorwaarde voor subsidiëring is dat de culturele 
infrastructuur van bovenlokaal belang is. Elk jaar uiterlijk tegen 15 mei kunnen specifieke 
infrastructuurdossiers voor subsidie worden ingediend bij het fonds. 

Gezien de subsidie vanuit Erfgoed beperkt is en vanuit FoCI onzeker is, beperkt de stad het 
subsidiebedrag tot 460.000€. 

Realisatie herbestemming
Er wordt voorgesteld om de herbestemming de Sint-Franciscuskerk via het AGB te realiseren. Hiervoor 
dient de stad een erfpacht te verlenen aan het AGB. 

 De volgende indicatieve timing voor de uitvoering van de herbestemming wordt voorgesteld:

 Overdracht kerk via erfpacht aan AGB - december 2020

 Aanstellen ontwerper herbestemming – januari/februari 2021

 Indienen subsidiedossier FoCI - april 2021

 Aanbesteding herbestemming - najaar 2021
Exploitatie kerkgebouw na herbestemming
Na realisatie van de herbestemming zou de Sint-Franciscuskerk onder beheer van het AGB vallen. In 
het kader van dit beheer dient het AGB evenwel BTW-plichtige diensten te kunnen verantwoorden om 
in regel te blijven met de regelgeving.

Tussenkomsten

Schepen Vanryckegem duidt dat het dossier van de Sint-Franciscuskerk zich midden een tijdslijn 
bevindt van ongeveer 4 jaar. Het is de bedoeling dat de Sint-Franciscuskerk naar het AGB wordt 
overgedragen. De afwerking van het dossier zal nog 2 jaren duren en het is de bedoeling dat dit 
gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden. De subsidies worden aangevraagd via het FoCi. Er moet 



rekening gehouden worden met het feit dat de tijdlijnen nogal sterk kunnen uitlopen. Raadslid 
Vandamme vindt dit een mooi initiatief en er is nood aan een bijkomende zaal voor toneel, de 
academies en voor publieksoptredens. Het voorkeurstraject biedt een mooie schets van waar we 
naartoe gaan. Afgelopen zaterdag was er een optreden en hij hoopt dat er werk wordt gemaakt van de 
akoestiek. Aan de zijkant van de kerk is er een uitbreiding van het pleintje met een paar bomen erbij 
zodat er dan nog minder dan 34.000 bomen te gaan zijn. Hij is echter wel bezorgd dat de parkeerdruk 
zal blijven stijgen. Tot slot merkt hij dat het stadsbestuur gul is om die budgetten voor cultuur ter 
beschikking te stellen. Hij weet nu al dat die raming van 1,8 miljoen € overschreden zal worden. Hij gaat 
ervan uit dat het stadsbestuur dan even gul zal blijven als de eindstreep gehaald dient te worden. 
Raadslid Poot vindt dit ook een goed initiatief en kijkt uit hoe dit zal worden ingevuld. Ze heeft wel 
problemen met het feit dat er geen aandacht was voor de buitenkant. Er is bijvoorbeeld geen 
fietsenstalling voorzien of bij de nieuwe parking is er geen plaats om fietsen te stallen. Ze wenst dat er 
werk gemaakt wordt van een overdekte fietsenstalling. Schepen Vanryckegem is bijzonder in de 
wolken met dit dossier. Ze is ook dankbaar om met het Team 8930 daaraan te kunnen werken. Ze heeft 
weet van het probleem van de akoestiek en voor muziek en woord is dit moeilijk. Er zijn nu inzichten om 
met doeken aan het plafond te werken. Studio Open Kerken heeft dit becijferd en Onroerend Erfgoed 
ziet dit ook als een betrouwbare partner. De dienst patrimonium heeft eigenhandig dit ook bekeken en 
heeft er ook heel wat zaken uitgehaald. Ze zal er ook mee op toekijken dat er op de centen wordt gelet 
mits eerst het prioritaire wordt aangepakt, dus wat nodig is. Dit is een dossier van 160 bladzijden en er 
werd gekeken naar zaken die niet nodig waren. Er werd wel gekeken naar de omgeving en er waren 
een aantal ideeën rond de mobiliteit. We hebben een zeer dynamische schepen van mobiliteit en die 
draagt de fietsers in zijn hart. Er zijn hierin ook nog mogelijkheden. De parking werd reeds heringericht 
met plaats voor elektrische wagens. De bezorgdheid voor de fietsers aan de buitenkant wordt 
meegenomen tenzij er een dringende noodzaak is van veiligheid. Er is dus een technische studie van 
de kerk en dit is een mooie start om hiermee op weg te gaan. Raadslid Bonte-Vanraes wenst te 
vernemen hoe het zit met de stoffelijke resten die zich in de kelder bevinden en of die reeds een 
rustplaats hebben. Schepen Vanryckegem verwijst naar haar antwoord op de mondelinge vraag die 
het raadslid reeds vroeger had gesteld en waar het raadslid zich een weg had toegeëigend. Vanuit 
Erfgoed is het standpunt dat die drie Capucijnen daar kunnen blijven en dat ze niet noodzakelijk 
verplaatst moeten worden. Deze site is nu goed afgesloten voor mensen die daar niet horen. Raadslid 
Vandamme is verwonderd dat zomaar de omgeving langs de kant wordt gelaten en op het  stuk langs 
dit plein werd een nooduitgang gemaakt en een zone voor laden en lossen. Hij is verbaasd dat er daar 
nog geen rekening mee gehouden werd. Schepen Vanryckegem verwijst naar de architect die daar 
een voorstel doet en dit ook ruimer bekijkt. In het derde scenario kon hiervoor gekozen worden, maar 
het stadsbestuur heeft gekozen voor het tweede scenario en nu wordt er gefocust op de 
binneninrichting. Raadslid Vandendriessche bewondert de inzet van de Capucijnen en hij vraagt of er 
iets toeristisch gemaakt kan worden van deze graven. Wat betreft het parkeren verwijst hij naar de 
grote parking aan het zwembad. Voor voetgangers zou er met lichten gewerkt kunnen worden. 
Schepen Vanryckegem verwijst naar de voorstellingen die daar reeds geweest zijn en waarbij er 
geparkeerd kon worden op de parking van het zwembad en op de parking aan het stadhuis. Voor elk 
evenement werd er gevraagd om een honderdtal meter te stappen. Het is de bedoeling dat de mensen 
deze kerk weer vullen waar vroeger muziek ontstaan is en de Capucijnen zullen later nog aan bod 
komen.                            

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel tot aanpak van de herbestemming van de 
Sint-Franciscuskerk.

10. GR/2020/169 | Aktename data gemeenteraad en OCMW-raad 2021. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ruben Soens, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 56§1

Juridische grond

DLB art. 56§1



Feiten, context en argumentatie

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de onderstaande data van de gemeente- en OCMW-
raadszittingen van 2021.
-13 januari 2021
- 3 februari 2021
- 3 maart 2021
- 31 maart 2021
- 5 mei 2021
- 2 juni 2021
- 30 juni 2021
- 1 september 2021
- 6 oktober 2021
- 10 november 2021
- 22 december 2021

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

Tussenkomsten

De Voorzitter meldt dat het niet de bedoeling is om met de gemeenteraad in vakantieperiodes bijeen te 
komen.  

Amendementen

Besluit

Enig artikel: Akte wordt genomen van de voorgestelde data van de gemeente- en OCMW-
raadszittingen van 2021.
-13 januari 2021
- 3 februari 2021
- 3 maart 2021
- 31 maart 2021
- 5 mei 2021
- 2 juni 2021
- 30 juni 2021
- 1 september 2021
- 6 oktober 2021
- 10 november 2021
- 22 december 2021

11. GR/2020/175 | Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 
Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen
Art. 24 statuten Gaselwest.

Feiten, context en argumentatie



Met aangetekend schrijven dd. 09.09.2020 worden wij overeenkomstig artikel 24 van de statuten van 
Gaselwest uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatshebben op 
DINSDAG 15 december 2020 om 18.00 uur in het Auditorium van het Regiogebouw, P. Kennedypark 
12 te 8500 KORTRIJK.

Agenda:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 bis, 17, 
19, 24, 27 bis, 28, 29 bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37 bis, 38, 40 en de bijlage l bis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 2 bis en artikel 29 ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
6. Statutaire benoemingen.
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare 
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als 
dienstverlening' - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 
6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 december 
2020.
b. Desgevallend aanvaarding/ uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8. Statutaire mededelingen.

In Gemeenteraad dd. 27.02.2019 werd de heer Herman Ponnet aangeduid als vertegenwoordiger voor 
alle algemene vergaderingen van Gaselwest.

Artikel 432, alinea 3, DLB stelt dat het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene 
vergadering moet bepaald worden.

Momenteel kan er niet ingeschat worden in welke richting Covid-19 zal evolueren en wat de impact 
hiervan zal zijn op het fysiek houden van de Algemene Vergadering. Afhankelijk van de evolutie van 
Covid19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de federale regelgeving, wordt er 
reeds voorzien in de mogelijkheid in het ontwerp-raadsbesluit dat deze vergadering digitaal dan wel 
schriftelijk zal gehouden worden.

Het is noodzakelijk dat  Gaselwest van alle gemeenten/steden een gemeenteraadsbeslissing ontvangt 
zodat de agendapunten met eenparigheid goedgekeurd worden ingeval er dient overgegaan te worden 
tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens komt tussen en ziet dat op de algemene vergadering van 15 december 2020 
gevraagd wordt om een inhoudelijk standpunt te bepalen. Hij wenst dat ook dit agendapunt naar 
behoren voorbereid kan worden. Dit zijn ook geen punten waar de meeste harten sneller van gaat 
kloppen. De stad is een bedrijf en er kunnen heel wat implicaties zijn voor de stad waarbij er vragen 
gesteld kunnen worden. Daarom stelt hij voor om dit agendapunt te verdagen tot de gemeenteraad van 
18 november 2020 gelet op het feit dat de algemene vergadering pas op 15 december 2020 
plaatsvindt. De Voorzitter is akkoord om dit te verdagen na een korte consultatie met het 
schepencollege.   

Stemming



Verdaagd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

 Enig artikel: Wordt verdaagd met eenparigheid van stemmen naar de gemeenteraad van 18 november 
2020.

12. GR/2020/163 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 2 september 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 2 september 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.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 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), 2 onthoudingen (Martine Fournier, Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 2 september 2020  wordt goedgekeurd 

13. GR/2020/164 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden Ugille, Bogaert, Mingels hebben mondelinge vragen ingediend.

Mondelinge vraag van raadslid Ugille.

1. Vraag ivm gebrekkige communicatie bij evenement.

Op 13 september laatst leden werd ter gelegenheid van het einde van een succesvolle carrière van 
onze stadsgenoot en ereburger triatleet, Frederic Van Lierde een triatlon georganiseerd in onze stad. 
Het was een zeer geslaagd initiatief met een zeer groot aantal deelnemers en wij kunnen dergelijke 
organisaties enkel maar toejuichen, welke onze stad ook mee op de kaart zetten. 
Naar aanleiding van dit evenement kreeg ik een aantal vragen en opmerkingen, zoals de 



bereikbaarheid van handelszaken, problemen van thuisverpleging die hun patiënten niet of moeilijk 
konden bereiken, bewoners die niet meer weg konden met hun wagen,………………… . 

Ik hoorde ook dat er zeer veel voertuigen dienden getakeld, klopt dit? 
Een betere communicatie had veel van deze problemen kunnen voorkomen. 
Is er een evaluatie vergadering met de veiligheidsdiensten doorgegaan na dit evenement en wat waren 
de voornaamste opmerkingen? 
Kan er in de toekomst beter gecommuniceerd worden naar de bewoners, waar dergelijke evenementen 
plaatsvinden, met aanduiding van alternatieve wegen.

De Burgemeester antwoordt dat de stad alles in het werk gesteld heeft om dit zo optimaal mogelijk te 
laten doorgaan. Hij deelt tezamen met het raadslid de erkentelijkheid voor de verdiensten van Frederik 
in zijn sport en bij uitbreiding voor onze stad. De vastberadenheid van Frederik en zijn team zorgde 
ervoor dat er samen met onze technische dienst en de veiligheidsdiensten een geslaagd (sport-) 
evenement kon worden georganiseerd met regionale en nationale weerklank dat qua citymarketing zijn 
gelijke nog niet kende voor onze stad. Waar vele andere organisatoren afhaakten zorgde een gans 
team voor een wedstrijd in Menen die een mooi sportief en vooral veilig verloop kende onder de 
geldende Corona-restricties. De organisatie kreeg maar heel laat een definitief groen licht; de reden 
waarom hoef ik u waarschijnlijk niet toe te lichten. Met alle diensten samen werd het communicatie 
traject voor de laatste weken voor de wedstrijd uitgestippeld :

 3 blz. in de Leiedraad met daarin alle informatie over parcours en link naar de website;

 Een half blad met aankondiging in een lokaal publiciteitsblaadje en link naar de website + 
telefoonnummer voor info en waarin ook werd opgeroepen zich te verplaatsten met de fiets of 
te voet;

 brief in de brievenbus van de woningen op het parcours met alle info, link naar de website + 
telefoonnummer voor info.

Daarnaast denk ik dat men onmogelijk aan de aankondiging van de wedstrijd kon voorbijgaan op de 
traditionele en sociale media. Het telefoonnummer van de organisatie werd zo’n 50 keer gebeld met 
individuele vragen. De organisatie trachtte daarbij met Google Maps bij de hand de alternatieve routes, 
parkings etc. uit te leggen. De meesten waren tevreden met de uitleg en konden niets anders dan 
toegeven dat mits een klein beetje omrijden, een klein beetje stappen men overal bij kon. De politie had 
daarop ook toegezien bij het uitschrijven van het tijdelijk verkeersreglement (zo werd in bepaalde 
straten het éénrichtingsverkeer aangepast en dergelijke meer). Daarbij inderdaad ook vragen vanuit 
thuisverpleegsters. De organisatie anticipeerde daarop met het aanbieden van twee (smalle) 
elektrische voertuigen doch deze geste was dan niet meer nodig. Het verbaast me dan ook enigszins 
dat er van die kant opmerkingen zouden komen. Door de organisatie werden twee alternatieve parkings 
voorzien voor de bewoners langs het parcours zodat ze vanaf de zaterdag hun wagens konden 
verplaatsen en indien nodig konden vertrekken (ook tijdens de wedstrijd). Het ziekenhuis bleef ten allen 
tijde perfect bereikbaar voor zowel personeel, bezoekers als ziekenvervoer. Voor de 
huisartsenwachtpost De Meander werd door onze technische dienst een voorbehouden parking 
voorzien op een nabij gelegen benzinestation. De borden met ‘verboden parkeren’ werden van 
maandag tot woensdag geplaatst zodat alle bewoners langs het parcours tijdig geïnformeerd werden 
tezamen met de eerder aangehaalde communicatiekanalen. De politie startte ( zoals aangegeven op de 
borden ) vanaf 6 uur met de controle van het parcours. Wie zijn wagen nog niet had verplaatst werd 
indien mogelijk persoonlijk gecontacteerd doch het klopt dat de hardleerse chauffeurs getakeld werden 
als ultiem middel. Ik hoop en denk dat u het ermee eens bent dat de regels naast gecontroleerd ook 
dienen te worden gehandhaafd indien nodig. Het aantal overtreders kan daarbij niet als criterium te 
worden aanzien meen ik. De lokale handelaars werden indien mogelijk bij de aankopen voor de 
organisatie betrokken. U zal me niet horen zeggen dat er geen impact was op het ‘normale’  zondagse 
(winkel-) gedrag maar ik hoorde alvast geen enkele winkelier klagen en de horeca kende een ware 
topdag (de markt zat vol van ’s morgens tot ’s avonds). De tevredenheid van die kant bereikte me 
alleszins wel. Op 15 oktober staat een overkoepelende evaluatie met alle veiligheidsdiensten gepland 
doch de verantwoordelijke politiecommissaris als de politiezone Arro Ieper gaven hun zijn waardering al 
aan voor de organisatie. Dat er bijsturingen noodzakelijk zijn op alle vlakken lijkt me logisch en normaal 
maar naar ik verneem zijn er zeker geen onoverkomelijke opmerkingen. De burgemeester geeft ook 



nog mee dat de tweede editie staat gepland op 22 augustus 2021, een evenement waarop het raadslid 
ook graag uitgenodigd wordt, is het niet als deelnemer dan wel als toeschouwer. Raadslid Ugille weet 
dat heel wat mensen die bewuste brief niet ontvangen hebben. Een horecazaak heeft dit pas op 
donderdag vernomen dat de zaak niet bereikbaar was met de wagen. Ze werd van de muur naar het 
kastje gestuurd als ze naar de stad belde en bij de vierde keer werd vanuit de stad gemeld dat dit niet 
de zaak was van de stad, maar dat er contact moest genomen worden met de organisator. Ook heel 
wat thuisverplegers zijn niet van Menen en heel wat oude mensen hebben geen computer. Er was daar 
wel degelijk een probleem. Het aantal takelingen was zeer ruim en de zondagvoormiddag hebben 
handelszaken nog via facebook moeten hun klanten inlichten dat hun zaken bereikbaar waren via de G. 
Gezellelaan. Ook heeft hij van mensen in Geluwe gehoord dat de mensen er ook niet gecontacteerd 
werden en dat ter hoogte van Geluwe Plaats de weg gedwarst kon worden en dat er daar een 
mogelijkheid was tot oversteken. Hij heeft van mensen gehoord dat het voor veel van hen een echte 
puzzel was om hun woning te bereiken. De Burgemeester zou graag de opmerkingen meenemen naar 
de organisatie en de brief naar de inwoners was een zaak van de organisatie. Hij zou graag de namen 
weten van de mensen die problemen ondervonden hebben, want voor hem was de organisatie perfect. 
Inzake het takelen van de wagens, heeft de politie 23 wagens laten takelen.              

Mondelinge vraag van raadslid Bogaert.

2 Vraag ivm dag van de trage weg.

Tijdens het weekend van 17 – 18 oktober 2020 is er de “dag van de trage weg”. In Vlaanderen worden 
weer honderden activiteiten opgezet, meestal door de gemeentebesturen en/of in samenwerking met 
lokale verenigingen. In de lange waslijst van initiatieven vinden we de stad Menen echter niet terug. De 
stad Menen, maar vooral de deelgemeenten Lauwe en Rekkem zijn rijk aan trage wegen. In het 
verleden werden meestal op de “dag van de trage weg” initiatieven genomen, zoals het organiseren 
van een wandeling, het openen van een vernieuwde trage weg, het aanbrengen van éénvormige 
naambordjes enz…
Ook dit jaar kon een initiatief genomen worden, MET het in acht nemen van de nodige 
coronamaatregelen.

 Vragen :

1. Waarom werd er dit jaar door het stadsbestuur geen activiteit georganiseerd
    tijdens de “dag van de trage weg” ?

2. Wat is het budget die dit jaar voorzien is voor renovatie en/of het heraanleggen
    van trage wegen.

3. Welke projecten i.v.m. hernieuwen van bestaande trage wegen staan momenteel 
    op stapel ?

Schepen Roose antwoordt dat de vorige jaren de dag van de trage weg georganiseerd werd door 
organisaties waarbij de stad financieel of logistieke bijstand kon verlenen. Dit jaar werden er geen 
initiatieven aangereikt. Vanuit de diensten was het niet mogelijk om een dergelijke organisatie op punt 
te zetten. Wel werd overwogen om de trage weg in de kijker te zetten, maar er werd ook nog gesproken 
met Natuurpunt waardoor er nog andere projecten op de radar gekomen zijn. In het meerjarenplan is 
elk jaar een bedrag van 50.000 € voorzien voor renovatie van trage wegen. In een eerste periode wordt 
het wegennet in kaart gebracht en het plan van aanpak is nog in opmaak. De stad heeft meerdere 
keren nagedacht over een evenement dat de trage wegen in de kijker zou zetten. Ook werd het 
standpunt van Natuurpunt gehoord. Zij stonden zeker niet weigerachtig tegenover zo'n event, maar 
wezen op de draagkracht van hun organisatie en op hun prioriteiten. Zoals vele andere verenigingen 
maakt Natuurpunt zich zorgen over hun vrijwilligersaantal. Op 20 september 2020 hebben we de River 
Cleanup Day georganiseerd. Om iets te doen aan het probleem van de vrijwilligers heeft de stad 2 
filmpjes over de vossen en de reeën op ons grondgebied gepost. Deze hebben meer dan 5000 
personen bereikt. Deze films waren op hun beurt de aanleiding tot een handvol artikels in lokale 
kranten, die op hun beurt honderden likes gekregen hebben. De Krant van West-Vlaanderen heeft 2 
pagina's gewijd aan Natuurpunt. Wie weet krijgen ze nu versterking met een of meerdere 
vrijwilligers. De Voorzitter hoopt dat raadslid Bogaert zich evenzeer inzet voor het openen van de 



doorgang van het CM-gebouw in Menen en dit als een trage weg. Raadslid Bogaert weet dat het een 
gunst was dat deze doorgang open was tijdens de kantooruren en dit was ook de betrachting van 
raadslid Ugille. Er moet echter ook steeds toezicht kunnen zijn. Het open houden op zich is geen 
probleem, doch er moet ook steeds opgekuist worden. Verder kan ze uit het antwoord van de schepen 
afleiden dat er een overzicht is van de trage wegen en ze zou zicht krijgen op de situatie van de trage 
wegen en schepen Roose zal haar die lijst bezorgen. Raadslid Ugille komt nog tussen en meldt dat 
hij hemel en aarde heeft moeten bewegen om die doorgang ook in het weekend open te krijgen. In de 
weekdagen is de doorgang open tot 21.30 uur en tijdens het weekend gaat de doorgang vroeger dicht. 
Hij vindt dat hij al gedaan heeft wat kon in dit dossier.        

  

 Mondelinge vragen van raadslid Mingels.

3. Vraag wanneer er opnieuw een gemeenteraadscommissie verkeer en mobiliteit georganiseerd wordt.
- Wanneer wordt er opnieuw een gemeenteraadscommissie verkeer en mobiliteit georganiseerd?

Raadslid Mingels heeft ondertussen vernomen dat dit zou plaatsvinden op 19 oktober 2020. Hij 
verwacht dat er eenvoudig antwoord dat er wordt gedaan zoals afgesproken en vandaag krijgt hij 
dergelijk antwoord. Hij stelt voor dat als er dient vergaderd te worden, dat dit op de agenda wordt 
geplaatst, maar beloften en afspraken worden hier anders ingevuld. Schepen Roose antwoordt dat er 
hier gehandeld werd, zoals vroeger afgesproken. Als er punten op de gemeenteraad geagendeerd 
worden, dan wordt er de derde maandag voor de gemeenteraad samengekomen. Raadslid Mingels is 
van oordeel dat er genoeg punten voorhanden zijn om bijeen te komen. Vanuit de politiek is de 
afspraak zeker twee keer niet nagekomen als hij kijkt naar de situatie van de omleiding van de 
Moeskroenstraat. Daar waren thema's die reeds lang in de geesten zaten. Ook is er dan nog het aspect 
van de omleiding over het brugje in de Waterstraat, brugje dat niet stabiel genoeg was om normaal 
verkeer toe te laten, ofwel werd er hier in het verleden over gelogen ofwel beschikt men niet over de 
nodige informatie. In Menen zijn er genoeg verkeersproblemen die kunnen besproken worden. Ook is 
er nog een probleem met de agenda. Er wordt vergaderd in Teams terwijl er perfect fysiek in de Steiger 
vergaderd kan worden. Gisteren was er in het AGB een coronaproof vergadering in het Park ter Walle. 
Hij snapt het niet en als men hem niet wil zien, dan zal hij maar gaan thuisblijven. Schepen Roose 
meldt dat de vergadering ook in de gemeenteraadszaal fysiek kan plaatsvinden met een aantal mensen 
die op afstand volgen en die hiertoe de wens uitgedrukt hebben.   

4. Vraag ivm welke timing er door de diensten gehanteerd of vooropgesteld wordt om vragen of 
opmerkingen van burgers per mail te beantwoorden.

-Welke timing wordt door uw diensten gehanteerd of vooropgesteld om vragen of opmerkingen van 
burgers per mail te beantwoorden

Schepen Roose stelt dat er op heden nog geen richtlijnen bepaald zijn over de responstijd aan 
burgers. We proberen dit zo snel als mogelijk en dit zo goed als mogelijk op te volgen. Op vandaag is 
er nog geen tool om dit af te dwingen of op te volgen. Met de implementatie van het centraal meldpunt 
zal de opvolging van meldingen centraal kunnen opgevolgd worden en zullen ook de responstijden 
opgevolgd en afgedwongen kunnen worden. Deze implementatie is voorzien voor 2021. Vandaag werd 
nog het bestek goedgekeurd voor het centraal meldpunt waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen de 
telefonie en de applicaties die voor de opvolging kunnen instaan. Raadslid Mingels heeft weet van 
veel meldingen van mensen die heel lang of voor eeuwig moeten wachten op een antwoord. Hij 
refereert naar de mail in verband met de signalisatie aan de schoolomgeving in Lauwe. De schepen 
heeft zelf gezegd dat de mails ontvangen werden, maar tot op heden is er nog geen melding van de 
ontvangst toegekomen. Hij vraagt nu niet om dit op te lossen en ondertussen kan men aan 
dienstverlening doen om de mensen van dienst te zijn. Dat is hoe participatie wordt aangepakt in de 
stad. Als hij de werking van de Verkeerscommissie bekijkt, dan is er weinig respect voor de 
gemeenteraadsleden die daar hun inbreng doen. Blijkbaar is het niet de intentie om daar werk van te 
maken als ook burgers hun inbreng doen. Hij stelt de vragen waar hij al het antwoord op weet. Hij vindt 
het niet kunnen dat er niet op een correcte manier met de burgers omgegaan wordt. Hij weet ook wel 



dat als er een mailtje wordt verstuurd er ook niet direct een oplossing geboden kan worden. De burger 
heeft het recht om correct behandeld te worden. Schepen Roose weet dat er op een aantal vlakken 
niet direct een vraag wordt beantwoord. Er zijn wel degelijk ook veel reacties van burgers die wel 
tevreden zijn. Een centraal meldpunt zal een garantie zijn op kwaliteit. De kwaliteit moet ook geborgd 
kunnen worden als men wil naar een ISO-niveau wil evolueren. Dit zal door onze eigen diensten 
worden opgevolgd. De stad reageert vlug op heel wat vragen van burgers en er wordt veel interactief 
gewerkt met burgers. De gemaakte opmerkingen zullen we meenemen om dit recht te zetten.            

5. Vraag ivm het openbaar onderzoek mbt de heraanleg en de uitbreiding van het Gecontroleerd 
Overstromingsgebied (G.O.G.) Reutelbeek-Geluwebeek.

Op zondag 4 oktober is het openbaar onderzoek mbt de heraanleg en de uitbreiding van het 
Gecontroleerd Overstromingsgebied  (G.O.G.) Reutelbeek-Geluwebeek afgerond. Het betreft één van 
de blauw-groene parels van onze stad. Het betreft eigenlijk een dossier van de provincie waarbij alle 
betrokken de mogelijkheid hadden om opmerkingen of bezwaren te formuleren. In dat dossier is ook de 
stad Menen belanghebbende.Onze fractie wenst te weten welke opmerkingen of bezwaren de stad ten 
aan zien van de voorliggende plannen heeft geformuleerd of alsnog zal formuleren?

Schepen Roose deelt mee dat vanuit de dienst openbare werken en mobiliteit er geen fundamentele 
bezwaren zijn tegen dit dossier. Het dossier zal ervoor zorgen dat de buffercapaciteit zal verhogen en 
anticipeert nog meer op mogelijke watergelateerde problematieken. Tijdens de werken zelf zal de 
aannemer dienen in te staan voor het vrijhouden van de wegen, het reinigen van de omliggende wegen 
en het heraanleggen van het paadje. Nog niet alle adviezen zijn binnen. Met dit dossier wordt 
geanticipeerd op de wateroverlast zoals we die bij de P. Jansonstraat gezien hebben. Dit is een 
aandachtspunt voor de klimaatadaptatie van de stad. In een ver verleden was het de wens van de 
provincie om met Menen en Wervik het natuurgebied uit te breiden. Raadslid Mingels vindt dat dit 
gebied bijzonder belangrijk is en dit moet in orde gehouden worden. In dit dossier is hij een 
belanghebbende en hier wordt er eerder een theoretische oefening gehouden, terwijl er meer 
problemen zullen opduiken in de praktijk. De zaken die in Wervik gebeuren, hebben zeker een impact 
op Menen. De stad moet dit ernstig bekijken. Nu zal er een extra buffer voorzien worden op plaatsen 
waar er amper water passeert. Dit dossier zal een zeer zware impact hebben op de resterende 
natuurwaarden die er zijn. Hij is na samenspraak met de algemeen directeur zelf naar het stadhuis 
gekomen om dit dossier op voorhand te bespreken met iemand die het dossier begeleidt. Schepen 
Roose zal die bezorgdheden meenemen. De provincie doet zijn taakstellingen, ook wat betreft de 
waterbuffering. Onze bezorgdheden zullen dienen aan te sluiten op deze behoeften.       

  6. Vraag ivm Werelddierendag.

4 oktober 2020 was ook Werelddierendag. Zondag werd wie dat wenste verwacht op een lezing van 
Gaia in het PTW. Ik wens het stadbestuur te feliciteren met dat opzet. Het was - voor de meeste 
aanwezigen althans – een zeer interessante lezing. Het was ook goed om op die manier te vernemen 
wat de dienst Omgeving doet mbt dierenwelzijn in Menen.
Maar een jaar geleden heeft dit bestuur de verkiezing van de grootste dierenvriend van Menen 
georganiseerd. De laureaten – dat waren als ik me niet vergis de mensen van VZW De Grensstreek - 
werden toen letterlijk in de bloemetjes gezet. Naar aanleiding van dit event werden aanbevelingen 
gedaan door het toen talrijk opgekomen publiek. Die aanbevelingen waren onder meer dat er voor 2020 
beter criteria zouden worden opgesteld zodat die verkiezing in de toekomst transparant zou kunnen 
verlopen. Er werd ook gevraagd een cel op te richten waarin zowel burgers, als politie, als het 
dierenasiel, als een dierenarts zouden participeren om verwaarlozing en mishandeling van dieren in 
Menen tegen te gaan. Er werd daar door de schepen van dierenwelzijn telkens positief op gereageerd 
en de geïnteresseerden om dat soort zaken verder uit te werken werd gevraagd hun e-mailadres achter 
te laten.
Ik zou graag weten waarom de mensen die toen hun e-mailadres hebben achtergelaten nooit een e-
mail mochten ontvangen en zelfs via andere wegen moesten vernemen dat er op 4 oktober 2020 een 
lezing werd georganiseerd?

Schepen Breye verwijst naar de lezing van GAIA die verleden week georganiseerd werd op 
werelddierendag en dit voor het tweede jaar op rij. In totaal mochten we 20 mensen verwelkomen. De 



reacties achteraf waren bijzonder positief. Vorig jaar werd inderdaad een wedstrijd ‘grootste 
dierenvriend’ georganiseerd. Dit jaar hebben we, omwille van de coronacrisis gekozen voor een ander 
concept zonder verkiezing, namelijk een lezing. De verkiezing werd verschoven naar volgend jaar. 
Deze kon in principe georganiseerd worden, maar er werd gekozen dit niet te doen, niet alleen doordat 
voor een ander concept gekozen werd, maar ook omdat vorig jaar 2 vzw’s verkozen werden, namelijk 
De Grensstreek en Katimoe. Volgend jaar zal deze verkiezing opnieuw georganiseerd worden, met 
enkele criteria, zoals afgesproken. Momenteel hebben wij met een aanspreekpunt binnen onze 
diensten, het goed gekende emailadres dierenwelzijn@menen.be naar onze mening voldoende 
kanalen voor de burgers om suggesties rond dierenwelzijn te sturen of meldingen te maken over 
verwaarloosde of mishandelde dieren. Er is een nauwe samenwerking met de politie, de dierenasielen 
en dierenartsen. Op heden is er dan ook geen nood aan nog een extra werkgroep. Dit betekent 
natuurlijk niet dat we niet open staan voor suggesties of verbeteringen, deze mogen altijd gemeld 
worden. Er komen een 5-tal meldingen per week binnen. Alle mensen die aanwezig waren op 
werelddierendag 2019 werden persoonlijk via mail uitgenodigd, maar enkele kwamen niet toe omdat 
deze niet correct ingevuld waren of misschien gewijzigd was. Het raadslid vindt ze niet terug op deze 
lijst, terwijl hij wel aanwezig was. De mensen werden uitgenodigd via de sociale media en 4 oktober 
2021 mag nu reeds in de agenda genoteerd worden. De stad is inzake dierenwelzijn een voorbeeld en 
de stad is ook aanspreekpunt voor de mensen. De meldingen worden aan de milieupolitie overgemaakt 
en de schepen roept iedereen op om alert te zijn. 
Raadslid Mingels vindt dat het niet zo is dat als hij dergelijke vraag stelt, dat hij voorstander is van 
dergelijke wedstrijden. Hij heeft gevraagd naar criteria in de hoop dat deze wedstrijd niet meer zou 
georganiseerd worden door de stad. Hij ziet dat er ook in de stad een wedstrijd wordt gehouden over de 
mooiste boom in de stad en dit zal ook moeten vertrekken van criteria. Als er gevraagd wordt om te 
participeren, dan moet er hierover worden gecommuniceerd, liefst niet een jaar later. Communiceer dan 
dat je intern een evaluatie gehouden hebt en dat dit geen goed idee was. Hij hoort blijkbaar wel dat dit 
wel een goed idee is en men heeft niet gedaan wat men ging doen, namelijk om mensen bijeen te 
roepen over de criteria en hij heeft zijn twijfels over de criteria. Hij vindt dat er meer kan gedaan worden 
voor het dierenwelzijn dan 1 dag, als het gaat over de betrokkenheid van mensen. Er kan toch meer 
gebeuren op dit vlak en die lezing op zich is wel goed. Het is iets te weinig. Dergelijke lezing kan perfect 
op een andere dag en eventueel op een andere plaats en deze activiteit was dan nog geconcentreerd 
in Menen en niet in Lauwe of Rekkem. Je hebt een beperkt publiek in Menen zeker als men dan nog 
vergeet om mensen uit te nodigen. Ook in Lauwe en Rekkem mag er nog iets gepland worden. Hij 
gelooft dat de schepen staat voor dierenwelzijn en geen haar op zijn hoofd, twijfelt daaraan. Hij wil een 
groter engagement zien als het gaat over de participatie van de mensen, want de mensen maken het 
dierenwelzijn. Je hebt de emailadressen van die mensen die betrokken zijn en hij vindt dat men daar 
iets moet mee doen. Schepen Breye vindt het jammer dat er nog een activiteit die gepland was op de 
Wieltjesfeesten voor het dierenwelzijn niet is kunnen doorgaan. Ze stelt voor dat ze samen met raadslid 
Mingels als grote dierenvriend werk zou maken van het dierenwelzijn.    



Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad.
Mondelinge vraag van raadslid Ugille.
1. Vraag ivm gebrekkige communicatie bij evenement.
Mondelinge vraag van raadslid Bogaert.
2 Vraag ivm dag van de trage weg.
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
3. Vraag wanneer er opnieuw een gemeenteraadscommissie verkeer en mobiliteit georganiseerd wordt.
4. Vraag ivm welke timing er door de diensten gehanteerd of vooropgesteld wordt om vragen of 
opmerkingen van burgers per mail te beantwoorden.
5. Vraag ivm het openbaar onderzoek mbt de heraanleg en de uitbreiding van het Gecontroleerd 
Overstromingsgebied (G.O.G.) Reutelbeek-Geluwebeek.
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