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De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting open om 19.02 u, hij heet iedereen welkom op deze 
digitale vergadering van woensdag 18 november 2020. Opnieuw dient er digitaal vergaderd te worden. Maar 
toch is men er in geslaagd om opnieuw een volle agenda te hebben. Gezien de zeer volle agenda zou hij graag 
hebben dat als er raadsleden wensen tussen te komen dat dit vermeld wordt in de chat. Hij zal naar gelang de 
volgorde van de vragen in de chat de raadsleden dan het woord verlenen en nadat de personen het woord 
bekomen hebben zal hij één voor één elkaar effectief aan het woord laten binnen de beperkingen zoals ze 
gewoon zijn.

Na afhandeling van de mondelinge vragen, op het einde van het openbaar gedeelte van de 
gemeenteraadszitting, wordt de zitting geschorst om 22.42 u. De schorsing wordt opgeheven om 22.47u 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om_00.05_u.

OPENBAAR

1. GR/2020/201 | Tijdelijke vervanging wegens studieredenen op verzoek van een raadslid. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Roussel, Raadslid

Juridische grond

art. 12, 15 en 70 DLB
Verkiesbaarheid: Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: artikels 8 e.v., 11 e.v. en 57 e.v.
Onverenigbaarheid: art. 10 Decreet Lokaal Bestuur
Art. 6  §3 DLB

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd. 29.09.2020 meldt de heer Stan Roose dat hij wegens de deelname aan vorming een 
aantal weken zal verhinderd zijn als gemeenteraadslid en dat hij wenst vervangen te worden door de 
eerste opvolger. Deze opleiding wordt gegeven van 12.10.2020 tot 04.01.2021.

Artikel 12 DLB.
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen:
1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het 
buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de 
vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk 
verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt 



een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd;

De Gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van het raadslid dat de heer Stan Roose vervangt, 
zijnde de eerste opvolger. Dit wil zeggen dat de raad moet nagaan of de heer Dries Defossez voldoet 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 
onverenigbaarheden zijn waardoor hij het mandaat niet kan opnemen.

 De geloofsbrieven omvatten volgende stukken: 
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid

Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid:
1) De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU
2) De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
3) Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
4) Niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden 
verkozen (dus als kandidaat)

Onverenigbaarheden: 
Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten kunnen 
niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het Decreet Lokaal Bestuur stelt 
personen met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten. 

Naast bepaalde familieleden kunnen de volgende personen geen deel uitmaken van de gemeenteraad:

 de provinciegouverneurs, de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad, de hoge ambtenaar aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de 
adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de 
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen als de 
gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

 de leden van het operationeel kader; de leden van het administratief of logistiek kader van 
politiezone waar de gemeente toe behoort;

 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van het OCMW dat die gemeente bedient of 
van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;

 de leden van een districtsraad;

 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese 
Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, 
voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester;

 de bloedverwanten tot en met de tweede graad, de aanverwanten in de eerste graad of de 
echtgenoten in de gemeenteraad van dezelfde gemeente.

 Naast de onverenigbaarheden in het Decreet Lokaal Bestuur verbieden ook andere wetten dat 
bepaalde personen, omwille van hun functie, een mandaat in de gemeenteraad opnemen 
(zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie) 

Na het onderzoek van de geloofsbrieven wordt de heer Dries Defossez opgeroepen om de eed af te 
leggen in handen van de voorzitter van de Gemeenteraad.
Deze luidt als volgt:  “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid. 

Besluit



Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van het verzoek tot vervanging van raadslid Stan Roose 
wegens studieredenen, vanaf heden tot en met 04.01.2021.

Artikel 2: De Gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Dries Defossez goed en laat hem toe 
tot de eedaflegging.
De eed luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Door deze eedaflegging is het vervangend raadslid ook van rechtswege OCMW-raadslid

Artikel 3: Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt akte genomen van deze eedaflegging en wordt 
vastgesteld dat de heer Dries Defossez, als plaatsvervangend gemeenteraadslid geïnstalleerd is tot de 
tijdelijke verhindering van raadslid Stan Roose voorbij is.

2. GR/2020/200 | Tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 18.11.2020. Bekrachtiging. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Roussel, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

NGW art. 134§1 en 135 §2

Juridische grond

- DLB: art. 63
- Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2; en Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1 en 
aanvullingen en wijzigingen.
- Art. 182 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Feiten, context en argumentatie

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

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

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

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

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

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

Tussenkomsten

Raadslid Maxy meldt dat zij het goed vindt dat het democratisch karakter van de zitting kan 
gerespecteerd worden en dat er dus ook een mogelijkheid is voor de bewoners om van thuis uit mee te 
volgen via de live-stream. Enkel was het voor haar niet duidelijk wat de titel 'digitale vergadering zonder 
publiek' inhoudt. Kan het publiek dan ook de live-stream meevolgen? De Voorzitter antwoordt dat er 
gestreamd wordt op Youtube en dat het raadslid nu live op Youtube is. Raadslid Maxy antwoordt dat 
zij zich daarvan bewust is, maar het staat wel in de titel dat er geen publiek is en dat er dus eigenlijk 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/13_2.pdf#Page4
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/14_1.pdf#Page2


niet kan vergaderd worden zonder publiek. Maar in die zin wordt er toch vergaderd en toch kan 
iedereen digitaal meevolgen via Youtube. Dat is niet duidelijk in de titel. De Voorzitter stelt dat de titel 
moet geïnterpreteerd worden dat het publiek niet aanwezig is bij de gemeenteraad zelf en dat het 
democratisch karakter gerespecteerd kan worden door te volgen zoals we de vorige keer gedaan 
hebben. De leden van de pers kunnen wel aanwezig zijn maar het andere publiek niet. Voor de andere 
mensen wordt er gestreamd om praktische reden maar streamen is iets anders dan effectief aanwezig 
te zijn.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 29.10.2020 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 18.11.2020 en 
bekrachtigt dit.

3. GR/2020/206 | Besluit van de burgemeester houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid betreffende diverse bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus). Bekrachtiging. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Julie Roussel, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

 Artikel 56 §1 Decreet  Lokaal Bestuur houdende algemene voorbereidende bevoegdheid van 
het schepencollege voor gemeenteraadsdossiers;

 Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester 
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis 
van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, 
indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd. 

 Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor 
dringende politieverordeningen en maatregelen van bestuurlijke politie; 

Juridische grond

 

 Artikel 63-67  Decreet lokaal bestuur

 Artikel 133,  135, §2, 5° en 134 §1 Nieuwe Gemeentewet

 De artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;

 De Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.1963, in bijzonder art. 181,182 en 187;

 KB noodplanning van 22 mei 2019, in het bijzonder artikel 28;

 Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

 Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, inmiddels gewijzigd bij M.B. 
van  1 november 2020;

 Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 29.10.2020 
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het 
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen



 Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 29.10.2020 
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het 
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 

Feiten, context en argumentatie

Op lokaal niveau is de burgemeester verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de stad en beroept 
zich op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, dat onder meer zegt dat de gemeenten tot taak 
hebben het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën ... te 
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden. De burgemeester is 
immers de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijkevpolitie op het grondgebied van de 
gemeente, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de 
gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke instellingen.

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 , recent gewijzigd bij Ministerieel Besluit 
van 01 november 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 27, zijn de plaatselijke autoriteiten bevoegd om 
bijkomende maatregelen te nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de 
verdere verspreiding van het COV|Dl9-virus op het grondgebied van Menen.

Overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester 
politieverordeningen maken in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij 
door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd. 

Gezien de ernst van de situatie  werden aanvullend door de gouverneur maatregelen opgelegd voor de 
volledige provincie West-Vlaanderen.

Gezien de zeer ernstige epidemiologische situatie heel specifiek in de stad Menen, en om een 
ongecontroleerde verdere groei van de epidemie te vermijden, blijft het noodzakelijk om bijkomende en 
strengere lokale maatregelen te nemen, Deze maatregelen gelden als aanvullend bij de algemene 
federale maatregelen opgelegd bij Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, gewijzigd op 01.11.2020; 
Deze lokale maatregelen zijn ook aanvullend bij de maatregelen opgelegd bij de politiebesluiten dd. 
29.10.2020 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen geldend voor de hele provincie 
West-Vlaanderen;

Specifiek voor de stad Menen gelden volgende aanvullende maatregelen :

1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 3 januari verboden.

2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen (jeugd, sport, 
cultuur…) in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 20 november verboden. Ook die voor 
min 12-jarigen.

3. Er geldt een algemene mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en binnen 
aangeduide, afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 12 jaar - tot en 
met 20 november 2020 . 

4. Alle winkels moeten dicht zijn om 20u (dus ook nachtwinkels en tabakswinkels ) - tot en met 20 
november 2020.

Deze aanvullende lokale  maatregelen gelden vanaf 30 oktober 2020, en zullen in de derde week van 
november  worden geëvalueerd, om al of niet verder verlengd te worden na 20 november 2020 , 
naargelang de epidemiologische situatie in Menen en de specifieke evolutie van de coronacijfers;

De Federale voorzorgsmaatregelen zijn in elk geval geldig tot 13 december 2020.

Gelet op het overleg met de gouverneur en het advies  van de diensten van de gouverneur n.a.v. het 
voorstel van politieverordening van de burgemeester;

Gelet eveneens op het advies van de regionale gezondheidsinspecteur ;



Dit besluit van 30.10.2020 - genomen bij hoogdringendheid - wordt ter bekrachtiging 
doorverwezen  naar de eerstvolgende gemeenteraad van 18 november 2020, gelet op het verordenend 
karakter van het besluit, geldend op specifieke plaatsen van het grondgebied van de gemeente.

Het schepencollege werd op 04 november 2020  in kennis gesteld van dit Besluit burgemeester 
genomen dd. 30.10.2020;

Door dit besluit wordt ook de eerdere politieverordening bij hoogdringendheid genomen door de 
burgemeester dd. 24.07.2020, en bekrachtigd door de gemeenteraad van 01.09.2020, inzake de 
algemene mondmaskerplicht in de Barakken, tijdelijk opgeschort, tot 20 november 2020, gezien de 
ruimere draagwijdte van de verordening van 30.10.2020; Bij eventuele niet bekrachtiging of bij niet 
verlenging van het besluit tot politieverordening van 30.10.2020, herneemt de politieverordening van 
24.07.2020  inzake de algemene mondmaskerplicht in de Barakken zijn volle werking.

De bekrachtiging van dit besluit tot bevestiging van deze aanvullende maatregelen is noodzakelijk, 
gelet op het nog steeds actuele en zeer reële en acute gevaar voor de volksgezondheid in Menen. 
Deze maatregelen blijven noodzakelijk om de continuïteit van het zorgsysteem in Menen te kunnen 
vrijwaren, om de scholen maximaal te laten openblijven, en om de economie nog maximaal te kunnen 
vrijwaren in huidige omstandigheden. De maatregelen zijn gericht op het verminderen van de risico’s 
van de verspreiding van het coronavirus, en zijn proportioneel en evenredig volgens de ernst van de 
lokale realiteit;

Op grond van art 133 bis NGW wordt de gemeenteraad hierbij ook geïnformeerd m.b.t. de beslissingen 
inzake bestuurlijke politie door de burgemeester genomen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 04 november 2020;

Tussenkomsten

De Burgemeester meldt dat vandaag in het schepencollege beslist werd om deze maatregelen te 
verlengen tot 2 december op basis van de huidige cijfers. Deze zijn serieus verbeterd maar nog niet in 
die mate dat ze de maatregelen kunnen worden versoepeld. Er wordt ook gewacht op het federaal 
overleg van eind november om dan de beslissingen te nemen vanaf einde november, bijkomende of 
versoepelende  maatregelen tot 13 december 2020. Raadslid Maxy begreep dat het schepencollege 
vandaag beslist heeft om een evaluatie te houden omtrent de strengere maatregelen. En in die zin 
heeft het schepencollege vandaag beslist om de maatregelen te verlengen tot begin december, tot 2 
december zoals zij het goed begrepen heeft. Een eerste vraag vanuit haar fractie was hoe de 
opgerichte stedelijke crisiscel hierin bijdraagt vanuit haar deskundigheid vanuit medische hoek. Nu is de 
vraag in hoeverre de genomen beslissing van vrijdag 30 oktober of de beslissing van vandaag, 
afgetoetst werd met die stedelijke crisiscel. De tweede vraag gaat over het feit van vrijdag 30 oktober, 
een vrijdag voor de herfstvakantie, waar de stad beslist heeft om sneller te schakelen om de federale 
maatregelen voor te willen zijn, gezien de ernstige, zware cijfers met betrekking tot corona in Menen. Er 
is inderdaad een bevolkingsgroep die oordeelt dat die strenge maatregelen meer dan nodig zijn maar er 
is ook een bevolkingsgroep die van mening is dat ook het gezond verstand voor een stuk moet 
primeren en dat er ook een zekere redelijkheid moet zijn in de maatregelen. De federale maatregelen 
worden voorzien om ingevoerd te worden vanaf maandag 2 november, bij de start van de 
herfstvakantie. Hier in Menen heeft men beslist om strenger en eerder op te treden en dat tijdens de 
namiddag terwijl de scholen eigenlijk nog open waren. Op de laatste schooldag werd inderdaad de 
mondmaskerplicht in gans het centrum en de bebouwde kom opgelegd. In die zin overvalt men 
daarmee ook wel bepaalde bevolkingsgroepen als er beslist wordt om strengere maatregelen te nemen 
en dan is het kort dag. Zij denkt dat daarom vele mensen de vrijdagnamiddag blijkbaar niet reageerden. 
Studenten stelden  aan de schoolpoort vast dat ze verplicht werden om een mondmasker aan te doen. 
Dus wat dat betreft de communicatie is het niet eenvoudig om van het ene moment op het andere ook 
aan niet digitale bewoners (mensen zonder internet of facebook) om te duiden dat er strengere 
maatregelen op het grondgebied van toepassing zijn. In het schooljaar 2020 zijn er zeer snel, zeer 
sterke maatregelen vooruitgeschoven werden waarbij men naarmate van de tijd wijzer geworden is. 
Men kende iets beter de situatie en men was er ook meer mee vertrouwd. In hoeverre moeten die 
ernstige maatregelen die zo extreem zijn, nog altijd moeten worden doorgetrokken. Misschien moet er 
een zekere mate van redelijkheid in acht genomen worden? Dus de communicatie is dus gebeurd via 
facebook en dat is ook een zeer snel medium om berichtgeving te door te geven. Wat is er dan gebeurd 
op de offline manier? Er zijn wat briefjes gebust in de brievenbussen van het centrum. Maar lang niet 



genoeg om iedereen in te lichten. In de eerste lockdown werd er besloten om het parkeerregime af te 
bouwen in de periode dat de winkels gesloten waren en ervoor te zorgen dat er eigenlijk gratis kan 
geparkeerd worden in het centrum. Wordt deze lijn doorgetrokken in deze lockdown? De 
Burgemeester antwoordt dat er eerst en vooral overlegd geweest is met de crisiscel en specifiek op 
basis van de medische achtergrond. Het zijn wel de medische experten die aanbevolen hebben om die 
maatregelen te nemen en deze mensen zijn het best geplaatst. De maatregelen zijn er gekomen 
omwille van de cijfers die men heeft kunnen volgen. De cijfers waren in Menen archi-slecht en op een 
bepaald moment was Menen top in West-Vlaanderen. Menen zit ook geklemd tussen Henegouwen met 
Moeskroen, dat donkerrood tot  bijna zwart kleurde. Ook de toestand in de Noord-Franse gemeenten 
palend aan onze stad was zeer slecht. En in die zin werd er na wijs overleg met de medische experts 
besloten om deze maatregelen te nemen. Wat de communicatie betreft: er werd via facebook en ook 
via andere kanalen gecommuniceerd en de postkaarten werden iets later gebust in Menen, Lauwe en 
Rekkem. Op nog andere manieren werd via de pers de  communicatie gevoerd. Hij heeft aan de 
politiediensten gevraagd om de eerste dagen de mensen attent te maken op het feit om het 
mondmasker te dragen. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om dit in de huiskamers te brengen. Hij zegt 
niet dat het vlekkeloos is verlopen maar iedereen heeft toch zijn best gedaan. Ook naar handhaving is 
er daar rekening mee gehouden. Wat het parkeren betreft laat de burgemeester het woord aan 
schepen Roose. Schepen Roose zegt dat het inderdaad zo is dat in de eerste lockdown het 
parkeerbedrijf had gemeld om geen controles meer te doen op het terrein en dit werd heel transparant 
gecommuniceerd. Het stadsbestuur heeft daar geen beslissing in genomen en heeft de communicatie 
overgenomen van het parkeerbedrijf. Vandaag blijft het parkeerbedrijf verder werken en vandaar dat er 
ook geen maatregelen genomen werden inzake het parkeren. Raadslid Maxy stelt dat ze met de 
schepen van mobiliteit ziet dat het parkeerbedrijf verder blijft werken. Dat is dan de reden waarom er 
geen gratis parkeren wordt doorgevoerd omdat het bedrijf verder blijft werken. Zo heeft ze het 
inderdaad begrepen. Zij dacht dat de drijfveer van het  gratis parkeren in de eerste lockdown een 
maatregel was om de lokale handel te steunen en ze wist niet dat dit een maatregel was die door het 
parkeerbedrijf voorgesteld werd. Zij dacht dat dit een ondersteunende maatregel was naar het centrum 
toe, naar de handelszaken en naar de bewoners. Wat dit betreft is ze wat verrast. Ze dacht dat deze 
maatregel genomen werd vanuit een andere achtergrond. Wat betreft de communicatie blijft het een 
aandachtspunt om altijd iedereen zo snel mogelijk te contacteren. Ze heeft ook gehoord dat er 
postkaarten toegekomen zijn in de week van 12 november terwijl de genomen maatregelen dateren van 
30 oktober. Hier ligt toch wel een eindje tijd tussen. Zij weet dat iedereen zijn uiterste best probeert te 
doen maar dit is hier toch een zaak van ons allemaal. Ze vraagt om toch altijd om zekere redelijkheid in 
acht te nemen. Want er zijn jonge mensen in de bebouwde kom die eigenlijk vinden dat ze op straat 
geen mondmasker moeten aandoen om bij wijze van spreken de stoep te vegen om het in het extreme 
te plaatsen. Ze hoopt dat de stedelijke crisiscel ook altijd geraadpleegd wordt, want de deskundigheid is 
een stuk sterker, dan bij haarzelf. 

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, 
Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het  Besluit burgemeester genomen dd. 30.10.2020 
houdende politieverordening bij hoogdringendheid  tot opleggen van bijkomende maatregelen van 
bestuurlijke politie ter preventie van de verdere verspreiding van COVID19 ,  met name :

1. Alle evenementen in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 3 januari 2021 
verboden.

2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen (jeugd, 
sport, cultuur…) in Menen, Lauwe en Rekkem zijn tot en met 20 november 2020 
verboden. Ook die voor min 12-jarigen.



3. Er geldt een algemene mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en 
binnen aangeduide, afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 
12 jaar-   tot en met 20 november 2020.

4. Alle winkels moeten dicht zijn om 20u (dus ook nachtwinkels) -  tot en met 20 
november 2020

Artikel 2 : Deze  politieverordening  wordt bekrachtigd door de  gemeenteraad .

Artikel 3 : De duur van deze maatregelen kan worden verlengd na evaluatie.

Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing tot bekrachtiging van de  politieverordening dd. 30.10.2020 zal 
worden overgemaakt ter kennisgeving aan:

o de provinciegouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be)

o de Procureur des Konings van West-Vlaanderen (park.srt@just.fgov.be)

o de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

o de griffie van de provincie  ( griffie@west-vlaanderen.be)

o de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 
(politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)  

o de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

o de veiligheidscoördinator

o de noodplanambtenaar (noodplanning@menen.be)

 

4. GR/2020/199 | Goedkeuren subsidiereglement jeugdverenigingen 
Juridische grond

DLB Art. 40/41

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat het gemeentebestuur van Menen het plaatselijk jeugdwerk financieel en logistiek wil 
ondersteunen en daartoe een reglementering heeft uitgewerkt;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op het advies van de jeugdraad betreffende de subsidieherwerking;

Gelet op bovenstaande werd het subsidiereglement voor jeugdbewegingen, jeugdhuizen en de 
individuele jongere herwerkt. Significante wijzigingen/uitgangspunten van de herwerking zijn: 

 Verhoging van de huursubsidie voor jeugdhuizen, kaderend binnen het jeugdhuizenplan 
(doelstelling meerjarenplan);

 Het optimaal bestemmen van de beschikbare budgetten voorzien in het meerjarenplan voor 
jeugd;

 Het evenwicht tussen verenigingen in stedelijk patrimonium en verenigingen in gebouwen in 
eigen beheer herstellen; 

 Het stimuleren van innovatieve jeugdinitiatieven door middel van projectsubsidies;

 Het stimuleren van aandacht voor toegankelijkheid bij de jeugdverenigingen; 

 Het verplichten van de aansluiting bij de Uitpas-balie
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 Het financieel aandeel voor kampsubsidiëring verhogen.

Bovenstaande uitgangspunten zijn het gevolg van een overleg met de jeugdverenigingen en overleg 
met betreffende schepenen. 

Het nieuwe subsidiereglement zal in voege treden vanaf werkjaar 2020-2021, uitbetaling in najaar 
2021.

Tussenkomsten

Raadslid Poot meldt dat zij geen opmerkingen heeft bij dit subsidiereglement. Ze wil eigenlijk wel 
bedanken dat er gehoor gegeven werd aan haar mondelinge vraag van september vorig jaar, waarbij 
ze vroeg om  ondersteuning voor de kosten in het kader van investeringen voor inbraakpreventie. Ze 
vroeg om die gelijk te schakelen met kosten voor brandpreventie. Nu is er zelfs nog meer 
ondersteuning. Oorspronkelijk was de vraag om het percentage te verhogen van 70 % naar 90 % en nu 
is er ondersteuning voor 100 %. Ze is blij met dit agendapunt. Raadslid Vandecasteele heeft enkel 
positieve opmerkingen en zijn fractie is heel blij met het subsidiereglement. Hij verwijst naar de 
burgemeester die dit reeds aanhaalde en ook raadslid Poot haalde aan  dat er heel wat goede zaken in 
staan. Hij is blij met de huursubsidie voor de jeugdhuizen en dat is zeer belangrijk voor de de 
jeugdhuizen. Hij somt nog enkele zaken op : de toegankelijkheid voor de jongeren waarbij 
kansarmoede wordt bestreden met mogelijkheid van registratie. Dit is echt een goed subsidiereglement 
en hij zal dit zeker goedkeuren. Hij is blij dat het Team 8930 zich zo inzet voor de jeugd. De 
Burgemeester wil eerst en vooral raadslid Poot bedanken voor de insteek. Hij is blij dat zij dit nieuwe 
subsidiereglement ziet als een goed reglement. Men merkte dat er toch bepaalde potjes zoals dat voor 
inbraakpreventie niet aangewend werden en in die zin werd dit ook aangegeven tijdens de 
gemeenteraad waarover er werd gediscussieerd. Het werd van 90% naar 100% opgetrokken en het is 
goed om al die potjes aan te vullen zodanig dat men ook kan werken aan de  lokalen wat betreft 
inbraakpreventie en brandbeveiliging. Dat is zeer belangrijk dat de stad daar zijn volle steun kan aan 
geven. De Burgemeester wil tevens ook raadslid Vandecasteele van harte bedanken voor de insteek. 
Hij is blij te horen dat zowel de fractie van sp.a als de Groen-fractie blij zijn met het subsidiereglement 
en hij bedankt hiervoor. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe subsidiereglement jeugd.

5. GR/2020/218 | Meerjarenplan 2020 - 2025: Doelstellingenrealisatie eerste semester 2020. 
Bevoegdheid orgaan

art. 40 DLB

Juridische grond

art. 263 DLB

Feiten, context en argumentatie

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat sinds de legislatuur 2019-2024 er twee maal per jaar een 
voortgangsrapportage aan de raden wordt voorgelegd. In deze voortgangsrapportage worden de 
prioritaire beleidsacties gemeten aan de hand van voortgangsindicatoren. 

Aan het de Gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze doelstellingenrapportage.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens ging ervan uit dat iemand zou reageren en hij wenst ook niet specifiek over het 
inhoudelijke van de doelstellingen te reageren, maar hetgeen in het document staat, gaat eigenlijk over 
het financiële. Hij vindt het spijtig dat de meerderheid geen gebruik maakt om iets meer over de 
doelstellingen te vertellen. Hij verwijst de raadsleden onmiddellijk dan maar naar de schriftelijke 



literatuur. Hij zegt dat omdat het schepencollege blijkbaar beslist heeft om zo min mogelijk te 
rapporteren aan de gemeenteraad. Een of 2 gemeenteraden geleden heeft de bevoegde schepen, 
mevrouw Syssauw heel duidelijk gezegd op zijn tussenkomst dat er slechts 1 keer per jaar 
gerapporteerd moet worden. Dat ging over zijn vraag rond  een eventuele budgetwijziging. Omdat het 
stadsbestuur slechts één keer moet rapporteren, dan gaat de stad dit ook maar één keer doen, zijnde 
op het einde van het jaar. Hij hoorde dat ook in de tussenkomst van de burgemeester, die eigenlijk 
begon met te zeggen dat als er twee keer per jaar gerapporteerd moet worden dat dit dan wordt dit 
gedaan als dit wordt gevraagd. Mocht dit niet gevraagd worden, dan zal dit ook niet gedaan worden. 
Dat is een beetje hetgeen wat hij hier leest. Hij wijst naar de financieel directeur die eigenlijk wijst naar 
een aantal nieuwe financiële risico's voor onze stad in de doelstellingennota. De financieel directeur 
heeft het over een achttal risico's die ook al in het goedgekeurd meerjarenplan staan en waar er dus 
aandacht moet voor zijn. Maar hij somt ook een tweetal of drietal risico's op. Eén risico baart het 
raadslid zorgen, maar hij vindt dat de gemeenteraad wel recht heeft om daar informatie over te krijgen 
en hij heeft het dan in eerste instantie over de stijgende personeelskosten. Hij vindt het heel opmerkelijk 
dat er dus in dergelijk document toch een hele paragraaf gewijd wordt aan de stijgende 
personeelskosten. Dat wordt wel op de korte termijn wat getemperd door de melding dat er op de hele 
korte termijn wat ademruimte is. Maar eigenlijk ook omdat een aantal zaken wat later in gang zullen 
schieten. Zo verwoordt hij het. Eigenlijk gaat het erover dat we toch te maken zullen hebben met 
stijgende personeelskosten die toch een gevaar betekenen voor onze stad, zeker op financieel vlak. 
Wat het budget aangeeft over de aanvullende personenbelasting, is blijkbaar nog niet binnen. Dit is een 
risico en het is geweten dat dit nieuw is naar aanleiding van COVID. Er zal nagegaan moeten worden 
wat dat gaat geven. Maar dat dit nu niet geweten is, daar heeft het raadslid begrip voor. Het laatste 
risico gaat over de zorgsector en daar wijdt de financieel directeur ook een aantal zinnen aan. Dat is 
ook vorige week in het nieuws geweest vanuit het federale niveau. Zijn vraag is hoe op financieel vlak 
omgegaan zal worden met hetgeen dat de financieel directeur zegt over de zorgsector in functie van 
latere doelstellingsnota's. Schepen Syssauw antwoordt dat ten eerste traditiegetrouw op de 
aanstaande gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan aan bod zal komen. Ze zou op h,et 
einde van deze gemeenteraad ook aankondigen dat op woensdag 9 december traditiegetrouw de 
financiële commissie zal doorgaan. Het klopt dat hier de evaluatie van de doelstellingenrealisatie 
slechts een summiere financiële toelichting weergeeft. Maar die toelichting zal uiteraard uitvoerig 
gegeven worden naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenplan. Het is inderdaad zo dat er 
dit jaar maar één keer naar de gemeenteraad is getrokken met de aanpassing van het meerjarenplan. 
Dit is onder meer te wijten aan de inkanteling van het OCMW in de stad. Hiervoor was toch wat meer 
tijd nodig en het toch wat complex  zodoende dat er dit jaar maar één aanpassing aan het 
meerjarenplan voorzien is. Zij dacht niet gezegd te hebben dat er slechts één keer in de toekomst naar 
de gemeenteraad zou gegaan worden wat betreft de aanpassing van het meerjarenplan omdat dit 
moet. Het is decretaal verplicht dat er één keer over het meerjarenplan moet gerapporteerd worden. Zij 
heeft dit niet uitgesloten zoals er in het verleden sprake was van een budgetwijziging. Nu wordt er 
gesproken over de aanpassing van het meerjarenplan die naar de toekomst twee keer zal voorzien zal 
worden. Het inhoudelijke zal blijken uit de cijfers die zeer binnenkort zullen behandeld worden in het 
schepencollege en waarbij tegemoet zal gekomen worden aan de bezorgdheden van het raadslid. Dit 
zal aan de raadsleden worden bezorgd en de schepen stelt dan ook voor om het financiële debat over 
de inhoud te houden op de volgende gemeenteraad met ondermeer de gevolgen van de coronacrisis, 
de inkomsten en de uitgaven op de diverse sectoren of afdelingen van de stad en dit zal dan ten 
gronde besproken worden. Raadslid Coppens wil onmiddellijk een oproep doen om zeker blijvend 
aandacht te besteden aan transparantie, wat niet  betekent dat hij niet akkoord is, maar het is toch heel 
belangrijk. Een goed politiek beleid kan maar voldoende gestoeld zijn als er daar een goed financieel 
beleid tegenover staat. En het voorbije jaar heeft hij meermaals in de gemeenteraad beslissingen zien 
passeren die eigenlijk niet gebudgetteerd waren, budgetten die dus niet op de gemeenteraad 
gepasseerd zijn en bij deze doet hij toch een oproep om daar meer dan voldoende transparantie in de 
toekomst aan te besteden. 

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad neemt kennis van de doelstellingenrealisatie eerste semester 2020.



6. GR/2020/188 | Algemene politieverordening. Voorstel tot wijziging van de bepalingen inzake 
vuurwerk.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder maar niet uitsluitend art 2 en art 40 §3 betreffende het 
vaststellen van gemeentelijke reglementen;

Juridische grond

 Nieuwe Gemeentewet, artikel 119;

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ( ‘de nieuwe GAS-
wet’ ), en de uitvoeringsbesluiten

 Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, 
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

 Beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende aanpassing van art. 47 
Algemene Politieverordening(vuurwerk)

 Algemene Politieverordening stad Menen, zoals goedgekeurd in gemeenteraadsbeslissing dd. 
11 juni 2012, en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing  van 25 juni 2018;

Feiten, context en argumentatie

Historiek

 voor 2014 gold een algemeen verbod op vuurwerk, en diende telkens  voorafgaande machting 
te worden verleend door de bevoegde gemeentelijke overheid. Er werden geen machtigingen 
gegeven, maar er was toch vuurwerk in kerst en nieuwjaarsperiode

 in gemeenteraad van december 2014 werd een wijziging van het APV (art. 14) goedgekeurd, 
waarbij een algemene uitzondering voorzien werd op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en 
nieuwjaarsdag

 in gemeenteraad van december 2017  werd een bijkomende wijziging van het APV (art. 47) 
goedgekeurd, waarbij voor deze dagen een  beperking van uren werd goedgekeurd, met als 
motivatie dierenwelzijn;

Vanuit bezorgdheid voor dierenwelzijn wordt regelmatig de vraag gesteld naar uitsluitend gebruik van 
geluidsarm vuurwerk, hetzij om de uren waarop vuurwerk wordt afgeschoten, meer te beperken tot één 
moment in de feestperiode;

Uit de feiten blijkt evenwel dat het merendeel van het vuurwerk wordt afgestoken op oudejaarsavond. 
De toegelaten uren worden niet steeds gerespecteerd en zijn moeilijk te handhaven; Om de impact van 
vuurwerk op dieren te beperken, is het logisch om dit tot één moment te beperken ; de houders van 
dieren dienen dan enkel deze avond de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (mits iedereen zich 
aan de regels houdt);

Op voorstel van het politiecollege van 21 september 2020 werd gevraagd om een concreet  voorstel 
van wijziging aan de algemene politieverordening voor te leggen aan de diverse gemeenten binnen de 
politiezone wat betreft vuurwerk (art. 47 APV). Uniformiteit binnen de politiezone is hierin belangrijk, in 
het kader van duidelijke handhaving en communicatie;

Aan het schepencollege wordt voorgesteld om de tijdstippen waarop vuurwerk toegelaten is, te 
beperken tot één gebundeld moment, zijnde enkel nog toegelaten tussen 22u en 01u op 
oudejaarsavond/nacht. Het toelaten van vuurwerk op kerstdag zal hierdoor verdwijnen;

Gelet op de bespreking hierover met de diensten Milieu (omgeving) en Evenementen, en gunstig 
advies m.b.t. de voorgestelde uurregeling, doch dat reserves worden geformuleerd  bij het verplichtend 
opleggen van geluidsarm vuurwerk. Geluidsarm vuurwerk dient eerder worden gestimuleerd, eerder 
dan het verplichtend op te leggen. De handhaving hierin dient ook haalbaar te zijn.  Door het tijdstip 
sterk te beperken, wordt de overlast reeds in grote mate verminderd; 



In het kader van de uniformiteit - minstens tussen Wevelgem en Menen - wordt dan ook voorgesteld om 
in de algemene politieverordening het aantal momenten te beperken maar voor het overige enkel via 
sensibilisatie in te zetten op meer gebruik van geluidsarm vuurwerk; Met sensibilisatie kan een 
geleidelijke overgang geambieerd worden van luidruchtig naar meer diervriendelijk vuurwerk; 

Huidige tekst APV:

Artikel 47
§2. Naar aanleiding van feestelijkheden kan de bevoegde gemeentelijke overheid machtiging verlenen 
om feestvuurwerk af te steken.
In de nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 1 januari, mag zonder voorafgaande 
machtiging feestvuurwerk afgestoken worden tussen 22 uur en 2 uur.
Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag mag zonder voorafgaande machtiging feestvuurwerk afgestoken 
worden tussen 20 uur en 24 uur.
Voormelde uitzondering op de voorafgaande machtiging is niet van toepassing op het oplaten van 
wensballonnen, wat te allen tijde verboden is.

Voorstel toekomstige tekst artikel 47 APV:

Artikel 47
§2. Naar aanleiding van feestelijkheden kan de bevoegde gemeentelijke overheid machtiging 
verlenen om feestvuurwerk af te steken.
In de nacht van 31 december op 1 januari mag zonder voorafgaande machtiging feestvuurwerk 
afgestoken worden tussen 22 uur en 1 uur.
Voormelde uitzondering op de voorafgaande machtiging is niet van toepassing op het oplaten van 
wensballonnen, wat te allen tijde verboden is.

Voorgestelde wijziging gebeurt om overlast door het afschieten van vuurwerk te beperken, zowel voor 
mensen, alsook in functie van het dierenwelzijn; 

Gelet op het advies van de milieuraad in zitting van 20.10.2020, waarbij het voorstel gunstig wordt 
geadviseerd;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 oktober 2020;

Tussenkomsten

Raadslid Mingels meldt dat zijn standpunt gekend is als het gaat over vuurwerk. Hij heeft al in het 
verleden herhaaldelijk aangedrongen op een strenger beleid. Strenger en liever te bekijken om het 
aantal momenten te beperken. Er is intussen eigenlijk voldoende alternatief voorradig, in die zin dat er 
geluidsarm vuurwerk bestaat. Misschien moet er in die richting ook gekeken worden zodanig dat 
mensen tegelijk kunnen genieten van vuurwerk en ook het dierenwelzijn kunnen respecteren. Want het 
is duidelijk dat zijn stelling vertrekt vanuit het dierenwelzijn. Dan gaat het niet alleen over honden en 
katten maar het gaat ook over de vogels die in de vrije natuur verblijven en in die donkere nachten rond 
de feestdagen zwaar opgeschrikt worden met alle gevolgen vandien voor het verder voortbestaan van 
bepaalde soorten. Misschien moet er in de toekomst verder over gedacht worden. Hij zou heel graag 
hebben dat indien het niet verboden wordt er naar geluidsarm vuurwerk gestreefd wordt en dat de stad 
de regie opneemt van dergelijke zaken. Hij weet dat ook met corona dit allemaal niet evident is maar 
naar de toekomst toe in elk geval. Het raadslid gaat ervan uit dat de stad de coronaperiode wel zal 
doorkomen maar hij verwacht naar de toekomst toe toch wel een initiatief van de stad, zodanig dat 
burgers eventueel met hun aankopen op vlak van vuurwerk zich naar het stadhuis kunnen begeven of 
zich naar een centraal punt kunnen begeven, zodanig dat dit allemaal een beetje onder de regie van de 
stad valt. Hij merkt de wildgroei van gevaarlijke zaken op die eventueel gebeuren en die jammer 
genoeg elk jaar het nieuws halen, gelukkig nog niet teveel in Menen voor zover hij begrepen heeft. 
Maar het is toch zeker herhaaldelijk in het nieuws dat men op de hoogte wordt gebracht van ongevallen 
ten gevolge van gevaarlijk handelen. Naar de toekomst toe gaat hij zich hier onthouden op dit punt 
omdat hij denkt dat het beter kan. Hij is enthousiast over het feit dat dit in de goede richting aan het 
evolueren is. Maar hij gaat zich toch onthouden omdat hij denkt dat het beter kan. Dus hij dankt in elk 
geval voor de stap dat gezet wordt in de goede richting. Maar hij hoopt dat in de toekomst dit nog beter 
ingevuld kan worden. Raadslid De Wiest vindt dat zoals veel mensen zeggen dat het voor de dieren 
en de kinderen niet plezant is en dat het heel gevaarlijk is. Er zouden meer controles moeten zijn 



voordat de feestdagen er zijn. Want een week voordat het kerst of nieuwjaar is begint men in vele 
straten van woonwijken eigenlijk al vuurwerk af te schieten. Ze weet niet wat het nut ervan is en wat 
men er eigenlijk plezant aan vindt. Maar ze vindt dat er daar ook meer controle mag gebeuren. 
Raadslid Vandendriessche treedt raadslid De Wiest bij met te zeggen dat vuurwerk geen enkele 
meerwaarde heeft. Hij is zelfs voorstander om het vuurwerk volledig te verbieden en dat is heel simpel. 
Kinderen of dieren of die nu in het wild leven of, huisdieren zijn, koeien of vee van de boer, verschieten 
daarvan. Het is zeker niet goed. En vooral kinderen zijn daar bang van. Hij ziet vooral de meerwaarde 
er niet van in. Men hoort de knallen en dat vliegt in het rond. Hij vindt dat niet mooi. Mensen kunnen dat 
mooi vinden maar iedereen heeft zijn goesting natuurlijk. Hij is voorstander om dat volledig te 
verbieden. Dus zal hij dat punt afkeuren. De Burgemeester antwoordt ten eerste dat men dat 
geluidsarm vuurwerk verder zal onderzoeken en men zal er eventueel werk van maken. Dat is ook een 
vraag die hij veelvuldig hoort. Dus men mag er zeker van zijn dat men daar aan denkt om er in de 
toekomst rekening mee te houden. Wat raadslid De Wiest en raadslid Vandendriessche opmerken wat 
betreft het vuurwerk, dient gesteld te worden dat het moeilijk is om te handhaven. Het is wel moeilijk te 
handhaven vanuit de politiediensten op oudejaarsnacht en op kerstnacht om dat binnen de perken te 
houden. Want er is een keer vuurwerk  in Wevelgem en dan in Menen en daarna in Ledegem. 
Uiteindelijk naar handhaving toe is dat ook zeer moeilijk. Hij heeft ondertussen een bericht ontvangen 
dat de gouverneur eventueel een provinciaal besluit zou treffen om het vuurwerk te verbieden. Hij heeft 
hierover overleg morgenvroeg om 10 uur. Maar hij ziet nu in de krant verschijnen dat voor de provincie 
West-Vlaanderen alle vuurwerk zou  geannuleerd  worden. Dan is dit misschien meteen al een besluit 
dat gevolgd zal moeten worden. Dus in die zin hoopt hij dat morgen hetgeen in de krant staat bevestigd 
te zien.

Stemming

Met 27 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, 
Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries 
Defossez), 2 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy Vandendriessche), 2 onthoudingen (Philippe 
Mingels, Karolien Poot)

Besluit

 Artikel 1:  De gemeenteraad beslist om de  volgende wijziging van art. 47 §2  van de algemene 
politieverordening (inzake gebruik van vuurwerk) goed te keuren.

Artikel 47 APV :

§2. Naar aanleiding van feestelijkheden kan de bevoegde gemeentelijke overheid machtiging 
verlenen om feestvuurwerk af te steken.
In de nacht van 31 december op 1 januari, mag zonder voorafgaande machtiging feestvuurwerk 
afgestoken worden tussen 22 uur en 1 uur.
Voormelde uitzondering op de voorafgaande machtiging is niet van toepassing op het oplaten van 
wensballonnen, wat te allen tijde verboden is. 

 

Artikel 2 : Afschrift van deze wijziging in het APV  zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:

 de korpschef van de Lokale Politiezone Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

 de griffie van de provincie  ( griffie@west-vlaanderen.be)

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)  

 de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de sanctionerend ambtenaar stad Kortrijk

 de gemeenten binnen de PZ Grensleie (Wevelgem en Ledegem)

 de veiligheidscoördinator

mailto:griffie@west-vlaanderen.be
mailto:politierechtbankkortrijk@just.fgov.be
mailto:srt.parketkortrijk@just.fgov.be


 de diensten Milieu, Veiligheid & Samenleven

Artikel 3 : Deze wijziging van algemene politieverordening zal conform de bepalingen van het Decreet 
Lokaal bestuur - artikelen 285- 288 worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad Menen. 

Artikel 4 : Deze wijziging treedt in werking vanaf 1 december 2020. 

7. GR/2020/207 | Bijzondere politieverordening in het kader van Gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren - Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

 Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en 40-41 houdende specifieke bevoegdheid van de 
gemeenteraad inzake vaststelling van reglementen;

 Bijzondere bevoegdheid: 

o Wet van 24 juni 2013 (en wijzigingen)betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties, art. 3,3° wat betreft de goedkeuring van de bijzondere politieverordening.

o Wet van 24 juni 2013(en wijzigingen) betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties, art. 23,§1° wat betreft de bekrachtiging van het protocolakkoord.

o K.B. 09.03.2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen.

Juridische grond

 Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis, 123 en 135;

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

 Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor 
de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen; (BS 20.06.2014)

 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie.

 Algemene Politieverordening van de stad Menen, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing 
dd. 11.06.2012 en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 25.05.2018;

 Beleidsplan stad Menen, doelstelling Veilige stad (Actie A10103 (inzetten op een intensievere 
handhaving van kleine overtredingen)  en doelstelling nette en mobile stad (Actie AP0302 
(inzetten op leefbare, veilige en duurzame mobiliteit));

Feiten, context en argumentatie

Aanleiding en context
Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 gepubliceerd. In 
artikel 3,3° van deze nieuwe wet wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om ook voor 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 en 
F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPR-camera’s), gemeentelijke 
administratieve sancties te voorzien. Deze overtredingen zijn momenteel opgenomen in het K.B. van 1 
december1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg en worden momenteel enkel strafrechtelijk afgehandeld .

De overtredingen zijn ingedeeld in 4 categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de 
verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd hoeveel de geldboete 



bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag (i.t.t. de “klassieke” GAS-boetes waar de 
sanctionerend ambtenaar over een beoordelingsmarge beschikt).

De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve geldboete, zijn 
de volgende:

 Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv. het niet rechts 
parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in acht nemen, 
enz)= boete van 58 EUR

 Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkeren op een 
plaats voorbehouden voor personen met een handicap)=boete van 116 EUR

 Overtredingen van de vierde categorie (1 vorm van fout parkeren: parkeren op overwegen): 
boete van 330 EUR

 NB: Overtredingen van de derde categorie kunnen niet met GAS gesanctioneerd worden.

Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een protocolakkoord 
met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een
gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden.

Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan en parkeren, zullen de steden en gemeenten 
een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de 
veiligheid en de leefbaarheid van iedereen tegemoet komt. De procedures zijn geïnspireerd op de 
huidige regels die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de 
houder van de nummerplaat. De procedure wijkt  enigszins af van de “gewone” GAS-procedure en ziet 
er als volgt uit:

 De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling van de 
inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten 
en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete. 

 Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij binnen deze 
termijn verweermiddelen bij gewone zending of mondeling verweer aangevraagd werd voor 
boete van meer dan 70 EUR. 

 Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt hij de 
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte, met de verwijzing naar de 
te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze 
kennisgeving moet worden betaald.

 Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens 
in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met uitnodiging tot betaling binnen 
een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering; Indien 
de overtreder niet akkoord gaat met de boete, kan hij beroep aantekenen bij de politierechter.

De vaststellingen voor deze inbreuken gebeuren door de politie (zoals ook voorheen reeds gebeurde) 
alsook door de gemeenschapswacht-vaststellers die hiertoe bevoegd zijn (mits het volgen van een 
specifieke opleiding parkeren). De nieuwe GAS-wet laat niet toe dat een parkeerconcessionaris 
controle voert op de naleving van deze GAS4 inbreuken stilstaan en parkeren. 

Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds aangegeven, een 
verplicht protocolakkoord met de Procureur des Konings nodig.  In overleg met het parket en de 
referentiemagistraat GAS is een protocolakkoord in opmaak, dat zal worden voorgelegd aan de 
volgende gemeenteraad; 

De invoering van deze nieuwe categorie inbreuken kan gebeuren met ingang van 01 januari 2020 , 
onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het protocolakkoord met het parket Kortrijk. 
Voorafgaand aan de invoering zal een sensibiliseringsactie in het kader van parkeren worden 
uitgewerkt, ter informatie en ter sensibilisatie van de bevolking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 november 2020;

Tussenkomsten



Raadslid Mingels heeft toch wat bedenkingen bij het gegeven dat men hier aan het opschuiven is naar 
dat GAS-systeem. Hij  vindt dat er uiteraard maatregelen moeten genomen worden voor de handhaving 
als het gaat over parkeren en dergelijke meer, maar hij maakt zich toch wat zorgen over de evolutie 
richting GAS. Hij vindt dat de overheid toch een aantal taken bij de politiediensten mag laten en mag 
vragen om intenser in te zetten op bepaalde zaken zodat het eventueel beboeten kan gebeuren door 
de politionele diensten die hiervoor aangesteld zijn en niet door de GAS-ambtenaren. Hij is een koele 
minnaar van het systeem en hij zal zich onthouden. Raadslid Maxy vindt dat de eerste focus moet 
gaan naar de dienst zelf, de mankracht en de capaciteit die de stedelijke dienst veiligheid en 
samenleven heeft. Haar vraag is hoeveel mensen er effectief in deze dienst aan de slag zijn. En wie er 
expliciet als vaststeller de straat intrekt. Ze veronderstelt dat er een specifieke opleiding nodig zal zijn, 
gezien de wegcode niet zo bevattelijk is en kan wijzigen. Ze denkt dat de vaststellers nog een nodige 
opleiding moeten doorlopen. De opleiding gaat niet alleen over de technische kunde maar ook over het 
omgaan met agressie. Zij kan zich perfect voorstellen dat het uitschrijven van een GAS-boete bij 
mensen die fout geparkeerd staan soms wel tot akelige ervaringen kan leiden. Zij denkt uiteraard dat de 
chauffeur niet tevreden zal zijn met de boete en dit is dan nog zacht uitgedrukt. Het is logisch dat de 
vaststeller inderdaad moet kunnen omgaan met de reactie van de desbetreffende chauffeur. Dus in die 
zin is ze benieuwd welke investeringen er voorzien zijn en wat dat teweegbrengt bij de dienst op 
vandaag. Raadslid Vandendriessche is volledig akkoord met de raadsleden Mingels en Maxy en wat 
die GAS-boetes betreft en hij denkt dat het beleid voor het verkeerd parkeren een bevoegdheid is van 
de politie. Mensen zullen niet gauw protesteren tegen de politie. Een GAS-ambtenaar, wie het ook is, 
kent dat ook niet. En dan nog iets, hij ziet in Menen, vooral Franstaligen, dat de Franse chauffeurs 
parkeren in de tegengestelde rijrichting. Wat zeer gevaarlijk is, als ze uitrijden zien ze niet wat ze doen. 
En als men daar een ongeluk mee heeft, dan zit men dik in de problemen. Men is wel in zijn recht, maar 
wel dik in de problemen. Schepen Roose zegt dat het inderdaad zo is dat het stilstaan, parkeren en de 
maatregelen die we hier verwerken in een GAS-sanctie, dat dit nog altijd ook de bevoegdheid blijft van 
de politie alsook de controlemogelijkheden. De mogelijkheden worden versterkt waarbij er een 
uitbreiding komt naar de GAS-sanctionerende ambtenaar maar om verder de procedure te volgen. Het 
is zo dat de politie nog altijd aanwezig blijft. Het is zo dat parkeren in tegengestelde rijrichting één van 
de vierentwintig elementen is van de lijst rond het parkeren. Er zijn vandaag een zevental medewerkers 
gemeenschapswachten waarvan dat er één de nodige bevoegdheden heeft om als vaststeller te 
kunnen optreden. En er is een tweede vaststeller die men daarvoor aan het klaarstomen is. Het is heel 
duidelijk dat dit niet zomaar op 2 januari 2021 volledig zal uitgerold worden. Ook is men bezig met 
iemand voor de administratieve procedures. Er moet natuurlijk ook nog heel wat geïnvesteerd worden 
in sensibilisering ter ondersteuning. Het is de bedoeling om de overlast van het foutief parkeren weg te 
werken. Het is zeker nooit de bedoeling om daar een vervolgingsbeleid te gaan voeren. Het is ook zo 
dat de gemeenschapswachten een vaststelling doen, die moet overgemaakt worden aan de 
sanctionerende ambtenaar die meer vertrouwd is met de opvolging van de mensen die zo een 
vaststelling in hun brievenbus zullen ontvangen. En die daarmee de procedures verder zal opvolgen. 
Het is een ondersteuning van de bestaande procedures waarbij er een uitbreiding bekomen wordt om 
een nog beter beleid te bekomen. De gemeenschapswachten worden daarvoor voorbereid en dat is 
hetgeen wat we doen. Het is niet zo dat we dit zomaar uitbesteden aan een parkeerbedrijf en dat heeft 
de stad niet gedaan en het ligt ook niet in hun bevoegdheden. De keuze werd gemaakt om onze 
politiediensten te versterken met de mogelijkheid om de uitwerking uit te rollen via onze 
gemeenschapswachten-vaststellers, die in onze organisatie beschikbaar zijn. Raadslid Maxy had niet 
helemaal begrepen hoeveel mensen er in de dienst werken en zij denkt dat dit komt door een technisch 
falen. Maar ze had wel begrepen dat alvast ging om één vaststeller. Zeven mensen waarvan één 
vaststeller en waar er een tweede klaargestoomd wordt om die GAS-vaststellingen te kunnen doen. In 
ieder geval denkt ze dat iedereen al de reactie heeft dat er moet opgelet worden voor de tendens 
waarbij niet alleen de politiediensten maar natuurlijk ook gemeenschapswachten-vaststellers 
overtredingen gaan bekeuren. Anderzijds is ze wel van mening dat het welgekomen is dat er wat meer 
ondersteuning is, want men merkt inderdaad dagdagelijks dat de politie niet altijd even adequaat wil 
tussenkomen op de momenten waar er parkeerinbreuken zijn. Een grote parkeerdruk overal is onveilig 
voor fietsers en dagdagelijks komt men daarmee in contact. Op dat vlak wil ze zeker het voordeel van 
de twijfel geven en binnen haar fractie zijn er ook verschillende meningen hierover. Dus hier inderdaad 
het voordeel van de twijfel. Maar voor dit punt zal ze zich onthouden tot de uitwerking daarvan duidelijk 
is. Daarnaast  wil ze nog opmerken dat ze bij het vorig agendapunt las dat er een eigen sanctionerend 
ambtenaar in dienst zal komen in het najaar 2021. Dus is ze in blijde verwachting want het GAS-verhaal 



in Menen zal nog een zekere uitbreiding kennen. Zij onthoudt zich en wenst uit te kijken naar het 
protocol dat volgt in december. Raadslid Mingels wil eventjes inpikken op raadslid Maxy. Het adequaat 
optreden van de politie in dergelijke zaken is misschien een punt die meegenomen moet worden naar 
de politieraad. Hij wil toch eens  vragen dat de politie iets zichtbaarder in de straat aanwezig is en zich 
ook op het niveau van parkeren en foutparkeren zou manifesteren. Want dat is naar zijn aanvoelen de 
manier om er voor te zorgen dat er minder fout geparkeerd wordt. Hij is een beetje bang dat de functie 
van de politie en de mogelijkheden die de politie heeft een beetje uitgehold geraken door er hier andere 
mensen tussen te gaan steken, die misschien wel de bevoegdheid hebben. Door deze mensen de 
bevoegdheid te geven is het zo dat dit niet altijd door het publiek al dusdanig geapprecieerd wordt. Dus 
in die zin vindt hij dat er meer met de politie kan bereikt worden dan dat er vandaag op het vlak van het 
naleven van het verkeersreglement gebeurt. Hij stelt dat het parkeren bij zijn weten nog altijd onder het 
verkeersreglement valt. Dus daarom moet de politie haar rol voluit spelen. Hij denkt dat dit de piste is 
die men in de toekomst moet nemen. Zoals raadslid Maxy aangeeft naar de toekomst toe, ziet hij ook 
een evolutie nog meer in de richting van GAS-ambtenaren. Hij is niet enthousiast over die verdere 
evolutie. Schepen Roose meldt dat het inderdaad zo is dat de vaststellers  de politie ondersteunen op 
een materie die de leefbaarheid kan verhogen. Het is niet zo dat we als stad Menen het warm water 
uitvinden. Een aantal steden en gemeenten in Vlaanderen geven reeds deze ondersteuning. Hij zegt 
dat dit nog verder zal terugkeren. Dit item zal ook nog worden geagendeerd op de eerstvolgende 
verkeerscommissie, waar het protocol met het parket nog verder zal worden besproken en waar de 
politie ook aanwezig is. Op deze commissie kan de verdere ondersteuning en de vragen aan bod 
komen. Het is de bedoeling om vandaag de mogelijkheden uit te breiden zodoende dat de overlast door 
het foutief parkeren in de stad kan verminderen en dat moet de doelstelling zijn. Raadslid 
Vandendriessche is nogmaals akkoord met zijn collega-raadsleden Mingels en Maxy. Deze 
bevoegdheid is een politiebevoegdheid. En de politie is bevoegd om de foutparkeerders te beboeten. 
Men begint met die GAS-ambtenaren omdat het geweten is dat de politie genoeg werk heeft. Maar de 
GAS-ambtenaren zullen dikwijls nog eens op tegenstand kunnen rekenen van sommige burgers, maar 
niet van allemaal. Maar veel burgers hebben geen respect en hij denkt dat men daar een beetje fout zit. 
Hij zal zich dan ook onthouden. Schepen Roose wou enkel nog aanvullen dat er een onderscheid 
moet gemaakt worden tussen een GAS-vaststeller en de sanctionerend ambtenaar. De vaststellers zijn 
mensen die op de straat de vaststellingen doen en dat doorgeven aan de GAS-sanctionerend-
ambtenaar, de ambtenaar voorzien in het beleidsplan en dit wordt voorbereid tegen eind volgend jaar. 
Er is dus een verschil tussen beide functies. Er is een mogelijkheid van de GAS-vaststellingen en de 
procedure van de GAS-sancties die opgevolgd worden door de sanctionerend GAS-ambtenaar die de 
administratieve afhandelingen en verhoren van de overtredingen kan opvolgen. Hij wou dit nog even 
verduidelijken. Raadslid Mingels wil de schepen bedanken voor zijn toelichting van daarnet, en hij kijkt 
ook uit naar de volgende verkeerscommissie om die discussie verder te kunnen zetten. Hij is dus blij te 
horen dat er nu nog een verkeerscommissie komt in afwachting van de gemeenteraad van december. 

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan, Dries Defossez), 15 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien 
Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1 : De gemeenteraad beslist om de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen, goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage en aan deze beslissing te hechten.

Deze verordening betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het 
stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen’, wordt gevoegd als addendum bij de reeds bestaande Algemene politieverordening van 
Menen, laatst gewijzigd  op 25.05.2018.



Artikel 2 :Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 januari 2021, onder opschortende 
voorwaarde van de goedkeuring en bekrachtiging van het protocolakkoord met het parket Kortrijk. 

Artikel 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285- 287 van 
het Decreet Lokaal Bestuur door publicatie op de website van de stad Menen, samen met het 
protocolakkoord met het parket.

Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing en van het addendum op te nemen bij de Algemene 
politieverordening van de stad Menen wordt overgemaakt ter kennisgeving aan:

 de Procureur des Konings van West-Vlaanderen (park.srt@just.fgov.be) 

 de referentiemagistraat GAS bij het parket Kortrijk 

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

 de griffie van de provincie  ( griffie@west-vlaanderen.be)

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)  

 de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de veiligheidscoördinator

 de sanctionerend ambtenaar Kortrijk 

 de gemeenten van de politiezone Grensleie (Wevelgem en Ledegem)

  

8. GR/2020/204 | Renovatie dak sporthal Vauban en CC De Steiger - Vaststelling van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
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 36;
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;
Feiten, context en argumentatie

In een volgende fase in de beoogde verbouwing van de sportzaal Vauban en CC De Steiger wil het 
College prioritair de dakrenovatie voor het volledige gebouw realiseren.  Het dak wordt bovendien 
volledig geïsoleerd wat de CO2 uitstoot sterk vermindert.
In dit kader werd voor de opdracht “Renovatie dak sporthal Vauban en CC De Steiger” een bestek 
opgesteld door architectenbureau Lobelle;

De voorgeschreven dakisolatie zijn isolatieplaten die vervaardigd zijn uit hard polyurethaanschuim ( 
PUR ) met een Lambda-waarde (λ zijnde de isolerende waarde van een materiaal ) van max 0,022 
W/mK.   De PUR isolatieplaten worden geplaatst op een dikte van 160 mm wat resulteert in een 
thermische weerstand van het isolatiepakket  (R-waarde ) van 7,27 m2K/W.  

mailto:park.srt@just.fgov.be
mailto:korpschef@police.belgium.eu
mailto:griffie@west-vlaanderen.be
mailto:politierechtbankkortrijk@just.fgov.be
mailto:srt.parketkortrijk@just.fgov.be


Door het aanbrengen van de isolatie op het bestaande dak werd berekend dat het verbruik aan 
aardgas voor de verwarming van het gebouw zal verminderen met 67.075 kWh.   Ter vergelijking : Het 
totaal jaarlijks verbruik wordt nu geregistreerd op afgerond 600.000 kWh.    Met deze maatregel dalen 
de jaarlijkse verwarmingskosten dus met 11 %.

Dit resulteert in een jaarlijkse verminderde uitstoot aan CO2 van om en bij de 12.190 kg. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure met enig criterium de prijs voorgesteld.  De 
aanbestedingsprocedure verloopt elektronisch (art. 14 §1 OOW 2016).  
Bestek met administratieve en contractuele voorwaarden en technische voorwaarden, plannen, raming 
en samenvattende meetstaat zijn in bijlage gevoegd.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 548.566,48 excl. btw of € 663.765,44 incl. 21% btw;
Voor het isoleren van het dak van CC De Steiger en bibliotheek werd een investeringssubsidie voor 
culturele infrastructuur aan Stad Menen toegekend van 133.643,57 eur - Min. Besluit van 02 oktober. 
Tussenkomsten

Raadslid Vandamme heeft over het dak twee bemerkingen en vooreerst technische vragen, zonder te 
diep in de materie te gaan natuurlijk. Er wordt geopteerd voor een EPDM dak met isolatie, die isolatie is 
uiteraard goed en daar staat iedereen achter. Maar in plaats van het EPDM dak verbaast het hem dat 
er twee betere opties niet voorzien worden. Zeker als men het zou hebben over het hitte-eiland-effect. 
Het hitte-eiland-effect betekent dat de omgeving van een  stad meestal meer gaat opwarmen dan de 
omgeving omwille van de zwarte daken en asfalt. Afgelopen zomer waren er waarnemingen met een 
verschil van 10 °C tussen Brussel en het omliggende platteland. Twee mogelijke aanpassingen zouden 
een groen dak kunnen zijn en  hij vraagt zich af of deze piste onderzocht is geweest ofwel een 
reflecterende dakbedekking. Naast het hitte-eiland-effect hebben beiden nog het voordeel dat het 
binnenklimaat in het gebouw ook minder gaat opwarmen op warme dagen wetende dat zowel het 
cultureel centrum als de sporthal minder gebruikt worden tijdens de zomermaanden. Hij vindt dat er 
daar toch enige aandacht moet aan besteed worden. De bibliotheek is daar ook gevestigd en die is toch 
steeds open. Daarnaast hebben beide opties een afzonderlijk voordeel. Voor het groendak is dit de 
afwatering die een vertraagde afwatering is die wat de druk op de riolering vermindert en waar men de 
afgelopen zomer problemen gehad heeft met water. Niet in de zin van riolering  maar dan watertekort. 
En dan is er de reflectie, als er gekozen wordt voor een reflecterende dakbedekking, kan die zorgen 
voor een beter rendement als er daar op termijn zonnepanelen geplaatst worden en dit geeft  een beter 
rendement van 5%. Hij vraagt dus als die piste bewandeld is geweest en onderzocht geweest is? 
Daarnaast heeft hij nog een algemene budgettaire vraag. Rond de sporthal en CC De Steiger werden 
het afgelopen jaar meermaals investeringen gedaan en die aan bod kwamen in de gemeenteraad. Zou 
het mogelijk zijn om daar eens een totaal overzicht van te krijgen zodat er een zicht is op het 
totaalpakket. Schepen Vandenbulcke gaat niet de technische toer opgaan want het raadslid is 
technisch veel beter op de hoogte. Hij zal de vraag overmaken aan de architect die dat zal bekijken. Hij 
heeft zich wel geïnformeerd over zonnepanelen en die kunnen jammer genoeg niet in de toekomst 
geplaatst worden, omdat de constructie van het dak niet zwaar genoeg is en zal die zonnepanelen 
extra niet kunnen dragen. De isolatie was op zich al voldoende. Hij zal tevens de vraag over dat het 
groendak overmaken aan de architect. Hij excuseert zich dat hij daar niet kan op antwoorden. Hij is 
geen specialist ter zake. Wat het meerjarenplan betreft staan er inderdaad twee posten, bedragen 
ingeschreven in het meerjarenplan. Wat CC De Steiger betreft zal hij hierop terugkomen bij de 
bespreking van het meerjarenplan volgende maand. Hij denkt dat dit een antwoord is op beide vragen. 
Raadslid Vandamme antwoordt dat de PV-installatie niet mogelijk is en de klassieke PV-installaties 
zijn heel moeilijk te plaatsen. Ze moeten een bepaald gewicht hebben en die krijgen een ballast. Nu zijn 
er zonnepanelen ter bescherming van bepaalde reflecterende dakbedekkingen en die worden op de 
daken gekleefd worden. Deze wegen maar twee tot drie kg per m². Dit is geen noemenswaardige 
belasting op het dak . Maar net zoals in het verleden als het over daken gaat mag de schepen hem 
steeds opbellen om dit samen te bekijken en eventueel samen te overleggen met de architect. 
Schepen Vandenbulcke gaat zoals gezegd dit zeker overmaken aan de architect. Hij zal de opmerking 
over die stickers die op de daken kunnen gekleefd worden overmaken. Hij denkt dat deze optie duur zal 
zijn.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie dak 
sporthal Vauban en CC De Steiger”, opgesteld door architectenbureau Lobelle. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 548.566,48 excl. btw of € 663.765,44 incl. 21% 
btw .

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3: Voor het isoleren van het dak van CC De Steiger en bibliotheek werd een 
investeringssubsidie voor culturele infrastructuur toegekend van 133.643,57 eur - Min. Besluit van 02 
oktober. 

Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.  

9. GR/2020/219 | Huisvesting - wijziging reglement conformiteitsattest. 
Bevoegdheid orgaan

artikel 40 DLB

Juridische grond

Gelet op de bepalingen in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat een woning die niet voldoet aan de 
vereiste normen ongeschikt of onbewoonbaar kan worden verklaard en het college van burgemeester 
en schepenen een conformiteitsattest kan uitreiken en intrekken.

Gelet op artikels 3, 4 en 9 van het BVR van 12 juli 2013 die de aanstelling regelen van 
woningcontroleurs, het model van technisch verslag en de vergoeding voor de afgifte van een 
conformiteitsattest.

Gelet op artikels 3-10 van het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteit – en veiligheidsnormen 
voor woningen.

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2013 dat de vaststelling regelt van de modellen van 
conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen.

Het reglement kreeg positief advies op het lokaal woonoverleg dd. 12.11.2020.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.11.2020;

Feiten, context en argumentatie

Op 1 juli 2020 werd het conformiteitsattest door de gemeenteraad goedgekeurd.

Sindsdien heeft het Vlaamse Gewest een andere regeling uitgewerkt inzake de woningkwaliteit, waarbij 
strafpunten niet meer worden weerhouden. Vanaf 1 januari 2021 worden er categorieën van gebreken 
vooropgesteld.

De gebreken van categorie I zijn lichte gebreken en vanaf 7 lichte gebreken geven die aanleiding tot 
een ongeschiktheid.

Gebreken van categorie II geven aanleiding tot ongeschiktheid van de woning en de gebreken van 
categorie III brengen de onbewoonbaarheid met zich mee.

De partners Wervik en Mesen van de IGS 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek' brengen de opmaak 
van een conformiteitsattest op 90 euro in plaats van 62,5 euro, wat de kostprijs meer benadert. Voor 
Menen wordt voorgesteld om dezelfde kostprijs te hanteren. 

Dit wordt nog geagendeerd op het Lokaal Woonoverleg van 12 november 2020.   
      

Tussenkomsten



Raadslid Ugille weet dat het puntensysteem aangepast werd en daar kan niets aan gedaan worden. 
Dit is een Vlaamse materie die van een puntensysteem naar categorieën overgaat. Hij vraagt zich wel 
af waarom deze prijsverhoging er nu komt. Vier maanden geleden werd dit reglement reeds 
goedgekeurd. Er komt nu een prijsverhoging en bij de buren heb ik gevraagd hoe dat in zijn werk gaat. 
Hij besluit dat het huiswerk de eerste keer niet goed gemaakt is. Het is spijtig dat er nu een 
prijsverhoging komt. Maar hij vindt het spijtig dat er geen aanpassing is wat betreft het aantal woningen 
en de woningen die eerst bezocht worden, namelijk de woningen gebouwd voor 1950. Hij heeft die 
vraag al gesteld in een vorige tussenkomst. Hij weet dat het moeilijk haalbaar zal zijn om de woningen 
gebouwd voor 1950 onder de loep te nemen. En meer bepaald nog met de coronamaatregelen vraagt 
hij zich af hoe dit in zijn werk zal gaan. Hij verwacht toch dat er nog geen huisbezoeken kunnen 
doorgaan. Er moet ook rekening gehouden worden dat die woningen gebouwd van voor 1950 de 
meeste gebreken hebben en dat de huurders in deze woningen de zwakkeren zijn, zwakkeren en 
oudere mensen die er al vele jaren in wonen en die er ook soms in wonen om een lagere huur te 
betalen. Hij stelt zich de vraag of die kostprijs ook niet door verrekend wordt aan de huurder. Het is 
eigenlijk de eigenaar die daarvoor moet instaan en hij vermoedt dat dit toch gedaan zal worden als de 
eigenaar een attest heeft. Hij zal dit verrekenen aan de huurder. Schepen Vandenbulcke stelt dat het 
inderdaad zo is. Sinds kort hebben ook Mesen en Wervik hierover gepraat. Dus zullen Wervik en 
Mesen ook die 90 euro invoeren, vandaar dat het het goed is om in de drie gemeenten dezelfde prijs te 
hanteren. Het stadsbestuur heeft inderdaad gekozen om te beginnen met de woningen van voor 1950. 
Daar zullen de meeste gebreken aan zijn en daarom is het nodig dat die woningen beter worden of dat 
ze zo snel als mogelijk ervoor zorgen dat deze woningen beter worden. Vandaag werd in het 
schepencollege een plan van aanpak voorgelegd. Er is een brochure die eraan komt. Momenteel zijn 
de diensten bezig met het oplijsten van deze woningen, wat neerkomt op 1200 woningen. Ook de 
oefening werd gemaakt van de woningen die reeds een conformiteitsattest hebben. Tot op heden 
werden er meer dan 700 conformiteitsattesten afgeleverd. Wat de prijs betreft kan hij meegeven dat het 
conformiteitsattest wel degelijk gratis is voor woningen met een kwaliteitslabel waar tot 2 lichte 
gebreken het mogelijk is om het kwaliteitslabel te krijgen. Dit wil zeggen dat de eigenaar hier niet zal 
moeten betalen. Hij hoopt vanzelfsprekend dat het gaat om zo veel mogelijk woningen zijn. Op de 
dienst huisvesting zal men dit met veel moed aanpakken. De diensten zullen hun best doen om deze 
procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. Raadslid Ugille merkt nog op dat waar er al een 
conformiteitsattest is, dit op vraag van de eigenaar geweest is. Nu zullen de diensten moeten binnen 
geraken bij de huurders. Dit is een heel ander verhaal. Soms zal men twee of drie keer moeten 
langsgaan. Dit zijn dan de woningen waar men het eerstkomend jaar moet bezoeken en waar het 
meeste werk aan is, wat de schepen gesteld heeft. Hij stelt zich toch de vraag of die timing zal kunnen 
gerespecteerd worden. Hij gaat er toch van uit dat het bestuur toch niet binnen zes maanden zal 
moeten terugkomen om te vragen dat die planning zal moeten herzien worden om alles op te schuiven. 
Schepen Vandenbulcke antwoordt dat een aantal attesten er gekomen zijn op vraag van de huurders 
en er zijn een aantal eigenaars die het ook gevraagd hebben. Maar de meeste attesten worden nu 
uitgevoerd op vraag van de huurder. Meestal is dat omdat de woningen gebreken vertonen. Hij zou 
heel graag hebben dat deze attesten lukken in deze legislatuur. Hij hoopt dat er binnen zes maanden 
niet verder moet gepraat worden hierover. 

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 2 onthoudingen (Dorianne De Wiest, Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel : De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen en keurt onderstaand reglement goed.

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
Voor de definities van ‘woning’ en ‘kamer’ wordt verwezen naar de Vlaamse codex Wonen, artikel 1.3, 



§1, 25° en 66°.
ARTIKEL 2 – TOEPASSING
§1. Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of ter beschikking stelt, moet voor elke 
wooneenheid een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle huurwoningen vanaf 2021 en op basis van de 
leeftijd van de huurwoning:
-       Woningen met bouwjaar vóór 1950 dienen te registreren vanaf 1 januari 2021 en uiterlijk vóór 31 
december 2021.

-       Woningen met bouwjaar tussen 1950 en 1970 dienen te registreren vanaf 1 januari 2022 en 
uiterlijk vóór 31 december 2022. 

-       Woningen met bouwjaar tussen 1970 en 1990 dienen te registreren vanaf 1 januari 2023 en 
uiterlijk vóór 31 december 2023. 

-       Woningen vanaf bouwjaar 1990 dienen te registreren vanaf 1 januari 2024 en uiterlijk vóór 31 
december 2024.

  §2. Elke eigenaar/verhuurder die kamers verhuurt of ter beschikking stelt, moet voor elke kamer een 
geldig conformiteitsattest voorleggen.

 §3. De eigenaar/verhuurder wordt door de gemeente per brief of per mail op de hoogte gebracht of hij 
dient te voldoen aan art. 2 §1. In dat geval is de eigenaar/verhuurder verplicht het conformiteitsattest 
aan te vragen via het daartoe bestemde online registratieformulier of bij de dienst huisvesting en dit 
binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de dag na poststempel van de beveiligde zending. 
Als de eigenaar/verhuurder reeds beschikt over een geldig conformiteitsattest, dan legt hij dit binnen 
een termijn van 30 dagen voor aan de dienst huisvesting.

 Na aanvraag neemt de technisch medewerker contact op om te starten met de conformiteitscontrole.

 ARTIKEL 3 – BEZWAAR

 §1. Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na de poststempel van de brief van de 
gemeente, bedoeld in art. 2 §3, kan de aangeschreven eigenaar/verhuurder een bezwaar indienen, bij 
de beroepsinstantie, tegen de verplichting om een conformiteitsattest aan te vragen.

 Een eigenaar/verhuurder kan een bezwaarschrift indienen om één van de volgende redenen:

 de huurwoning heeft reeds een geldig conformiteitsattest;

de betreffende woning is geen huurwoning;

de woning is recentelijk verkocht (minder dan één jaar). De verkoop tussen bloed- of aanverwanten (tot 
de derde graad) of tussen of aan vennootschappen waarop rechtstreeks of onrechtstreeks controle 
wordt uitgeoefend geldt niet als reden tot bezwaar;

de huurwoning valt niet onder de voorgestelde fasering van het reglement betreffende het verplicht 
conformiteitsattest.

 §2. Het bezwaarschrift moet per brief of per mail zending bezorgd worden aan de beroepsinstantie. Het 
bezwaarschrift moet gedagtekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten:

 de identiteit en het adres van de indiener;

het adres van de woning;

eventuele bewijsstukken dat de eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest dient aan te vragen.

 §3. Aan de indiener van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbevestiging bezorgd.

 §4. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk, als het niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 Als het bezwaarschrift niet ontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dat mee aan de indiener met de 
vermelding dat de procedure als afgehandeld wordt beschouwd.

 §5. De beroepsinstantie doet uitspraak over het ontvankelijk bezwaar en betekent zijn beslissing aan 
de indiener ervan binnen een termijn van 90 dagen, ingaand na de poststempel van het bezwaarschrift. 



De uitspraak wordt per brief bezorgd. Als de beroepsinstantie het bezwaar gegrond acht, dan dient de 
eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest aan te vragen. Als de beroepsinstantie nalaat binnen de 
termijn van 90 dagen kennis te geven van haar beslissing, dan wordt het ingediend bezwaarschrift 
weerhouden en dient de eigenaar/verhuurder geen conformiteitsattest aan te vragen.

 Weerhoudt de beroepsinstantie het bezwaarschrift niet, dan dient de eigenaar/verhuurder het 
conformiteitsattest alsnog aan te vragen.

 ARTIKEL 4 – KOSTPRIJS

 §1. De kostprijs van het conformiteitsattest voor huurwoningen is gratis wanneer de woning 0 tot 2 
lichte gebreken categorie I (kwaliteitslabel)  scoort na het eindverslag van de technisch medewerker. 
Voor een huurwoning met een score  van 3 tot 6 lichte gebreken categorie I dient de eigenaar €  90 te 
betalen.

 §2. De kostprijs van het conformiteitsattest voor kamerwoningen bedraagt € 90 per gebouw, 
vermeerderd met € 15 per kamer met een maximum van € 1.250.

 §3. De eigenaar-verhuurder vraagt een hercontrole aan na uitvoering van de werkzaamheden. De 
technisch medewerker stelt tijdens de hercontrole vast of alle vastgestelde gebreken weggewerkt zijn. 
Na de hercontrole maakt de technisch medewerker het eindverslag.

 De technisch medewerker voert standaard één voorcontrole en één tot twee hercontroles gratis uit. Per 
bijkomend onderzoek van de technisch medewerker moet € 30 betaald worden.

 Indien na de aanvraag blijkt dat de technisch medewerker na verschillende pogingen hetzij geen 
afspraak kan maken met de aanvrager, hetzij geen toegang krijgt tot de woning, dan wordt het dossier 
stopgezet en € 30 aangerekend. In zo’n geval moet de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen om 
zich in regel te stellen met de verordening.

 ARTIKEL 5 – GELDIGHEID

 §1. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig voor een huurwoning vanaf de datum van afgifte.

 §2. Het conformiteitsattest voor een kamerwoning wordt beperkt tot een periode van 5 jaar vanaf de 
datum van afgifte.

 ARTIKEL 6 – SANCTIES

 Bij het niet aanvragen van een conformiteitsattest wordt het ‘belastingreglement op het niet hebben 
van een verplicht conformiteitsattest’ toegepast.

 ARTIKEL 7 - INWERKINGTREDING

 Deze verordening treedt in werking na goedkeuring door de Vlaamse minister van wonen.

10. GR/2020/187 | Patrimonium. Beslissing tot aankoop pand gelegen Rijselstraat. Goedkeuring 
ontwerp aankoopakte 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur , meer in het bijzonder Art. 2 en Artikel 41,2elid 11°houdende  toegewezen 
bevoegdheid van de Gemeenteraad inzake  daden van beschikking over onroerende goederen.

Juridische grond

 Burgerlijk wetboek  meer bepaald de bepalingen inzake verkoop (artikel 1582 t.e.m. 1685BW);

 Decreet van 19 december 2014 en uitvoeringsbesluiten houdende Vlaamse Vastgoedcodex en 
de bevoegdheid van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties;

 Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale en 
provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten (BS 27/05/2019);

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO)

 Beleidsdoelstellingen en  MJP 2020-2025; 



Feiten, context en argumentatie

Naar aanleiding van het faillissement van de voormalige uitbater van de handelszaak  Belinka in de 
Rijselstraat in Menen , werden de onderhandelingen met de curator tot minnelijke verwerving van het 
pand gelegen in de Rijselstraat nr. 228, inmiddels afgerond. De curator verkreeg toestemming vanwege 
de Ondernemingsrechtbank tot onderhandse verkoop aan de stad Menen, gelet op de verkoop ten 
algemene nutte (vonnis dd. 06.10.2020);

De aankoop betreft het perceel , handelshuis op en met grond, gelegen Rijselstraat 228, kadastraal 
gekend onder Menen, 1e afdeling, sectie E,  perceel nr. 996 M /2/P000, met een oppervlakte van 190 
m²;

De aankoop gebeurt onderhands, bij wijze van minnelijke verwerving, gezien het belang voor de stad 
Menen om op termijn een afdoende toegankelijkheid tot  het binnengebied van de Barakken te kunnen 
voorzien; Hiertoe zal het pand worden gesloopt.

Deze verwerving door de Stad Menen gebeurt om reden van openbaar nut en om algemeen belang , 
namelijk voor de Leiewerken en bijhorende stadsontwikkeling in de Barakken,  voor de realisatie van 
een bijkomende doorsteek tot het binnengebied van de Barakken en tot de parking Oostkaai, 
ter  verbetering van de toekomstige mobiliteit en de verkeerscirculatie in de Barakken , rekening 
houdende met het feit dat door de Leiewerken, met de verlegging van de Leie, de Oostkaai zal 
verdwijnen, en hierdoor ook de  huidige toegangsweg tot de parking Oostkaai. Overwegende dat de 
stad hiervoor een evenwaardig alternatief wenst te voorzien; deze aankoop is een gunstige 
opportuniteit voor de stad om de verdere ontwikkeling in de Barakken kunnen te realiseren;

Bij realisatie van de wegenis zal deze grond worden opgenomen in het openbaar domein als wegenis; 
door huidige aankoop wordt het pand ten voorlopige titel opgenomen in het privatief domein van de 
stad Menen. 

De verkoopprijs werd bepaald op 265.000,00 €; deze prijs is in overeenstemming met het 
schattingsverslag zoals aangevraagd door de curator in het faillissement van dhr. Anjam A. De 
ondernemingsrechtbank verleende haar akkoord met de voorgestelde prijs bij vonnis dd. 06.10.2020; 
De Vlaamse Dienst vastgoedtransacties verleende gunstig visum bij voorgestelde koopprijs, welke 
conform is bevonden aan de vergoeding die zou dienen betaald worden in geval van onteigening van 
dit pand;

De ontwerpakte opgemaakt door notaris Logghe wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd (ref. ref. 2170425);

De aankoop is voorzien in budget van 2020 , voldoende kredieten werden voorzien (AR 2210007/BI 
060000 -investering A10 0402 subproject patrimonium);

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 04.11.2020;

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme heeft bij het bestuderen van het punt de beschikbare plannen bekeken. Hij vindt 
dat dit redelijk beperkt is met nogal vage plannen. Hij begrijpt dat niet alles in detail kan uitgewerkt 
worden, maar over dat volledig binnengebied valt weinig of niets terug te vinden. Het is dan ook moeilijk 
om een standpunt in te nemen hierover. Hij blijft achter de algemene lijnen van de Leiewerken staan. 
De zichtbaarheid van de vestingen zal daarbij toch wel een grote blikvanger worden voor de mensen 
die de stad binnenkomen als hij kijkt op de schets die zichtbaar is op de site van de stad Menen. Hij ziet 
op het vestenpark verschillende gebouwen verschijnen. Hij denkt dat dit toch verder zal moeten 
bekeken worden of het toch niet mogelijk is om het vestenpark zo weinig mogelijk te gaan bebouwen, 
zodanig dat die blikvanger met die zichtbaarheid van onze vestingen toch wel blijft. Hij had graag 
hierover het standpunt gehoord van de schepen bevoegd voor  Erfgoed. Schepen 
Vandenbulcke meldt dat hij niet gaat antwoorden aan het raadslid want de opmerkingen hebben 
eigenlijk niets te maken met de aankoop van dat pand. Als de collega-schepen hier nog iets aan wil 
toevoegen dan mag zij dat doen, tenzij zij vindt dat dit niet nodig is. Dus die doorsteek is heel 
belangrijk, want de bereikbaarheid zal niet meer via de Oostkaai verlopen. Raadslid Vandamme vindt 
dat zijn vragen wel te maken hebben met de Leiewerken in zijn totaliteit, omdat dit een effect heeft op 
het totale kostenplaatje van de Leiewerken. Hij had tijdens de vorige legislatuur begrepen dat daar 
gebouwen komen te staan en dit omwille van  budgettaire redenen.



Stemming

Met 20 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez), 11 
onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Lisa 
Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1. De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het perceel gelegen Rijselstraat 228, zijnde 
handelshuis en grond, gekend in het kadaster onder Menen, le afdeling, sectie E, perceel nr. 996 M / 
2/P000 , met een oppervlakte van 190 m². De aankoop gebeurt kadastraal, volgens aanduiding op het 
kadasterplan;

Deze verkoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de realisatie van 
een bijkomende doorsteek tot het binnengebied van de Barakken en tot de parking Oostkaai, en 
ter  verbetering van de toekomstige mobiliteit en de verkeerscirculatie in de Barakken , in het kader van 
de Leiewerken en de bijhorende stadsontwikkeling in de Barakken;

Artikel 2. De verkoop gebeurt voor de prijs van  265.000,00 € in totaal.

Artikel 3. Het in bijlage gevoegde ontwerp van verkoopakte, opgemaakt door notaris Logghe uit Menen, 
tussen dhr. Amin Anjam en mevr. NAZ Sumaira , enerzijds en het Stadsbestuur Menen, anderzijds, 
wordt integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 4. Notaris Logghe uit Menen wordt verzocht om de akte te verlijden, overeenkomstig de 
bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte (ref. 2170425).

Artikel 5. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om de notariële akte te 
ondertekenen.

 

 

11. GR/2020/196 | Aankoop smalspoortractoren uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor 
opbouwwerktuigen voor groendienst stad Menen. Bestek 2020/914-SV-18/11. Goedkeuren wijze 
van gunnen en gunningsvoorwaarden en lijst aan te schrijven leveranciers. 
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

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

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

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

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

Feiten, context en argumentatie

De groendienst vraagt om over te gaan tot het vervangen van 2 grasmaaiers, met volgende motivatie:



- vervanging tractor Menen Holder TTB 490, bouwjaar 2005 (te hoge kosten de laatste jaren en motor 
te vervangen) - dient ook ingezet te worden voor ijzelbestrijding 

Op de tractor van Menen wordt standaard een frontale onkruidborstel gevraagd en een verplichte optie 
voor een cilindrische frontveegborstel.

- vervanging tractor Lauwe Kubota STV40, nummerplaat 1 ETF 315, bouwjaar 2010 (slijtage aan 
cardanoverbrenging, maaibak en opvang, 4x4 gebroken en motor te

vervangen) 

Er wordt geopteerd voor type smalspoortractor, uitgerust voor maaiwerken en voorzien voor opbouw 
van diverse opbouwwerktuigen.

De nodige kredieten voor deze aankoop zijn voorzien onder AR 2430000/068000 A30105.

In het kader van deze opdracht werd samen met de groendienst een bestek 2020/914/SV-18/11 
opgemaakt.

Er wordt voorgesteld om de opdracht tot stand te brengen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (geraamde bedrag < 139.000,00 excl. BTW).

Overwegende dat 11 december om 11 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de 
offertes.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Goedkeuren van lijst van aan te schrijven leveranciers en wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden (bestek 2020/914/SV-18/11).

12. GR/2020/193 | Structureel onderhoud waterlopen en grachten dj 2021. Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan

DLB artikel 41 §1 2e lid -10° de Gemeenteraad

Juridische grond

 Decreet Lokaal Bestuur art. 41 2e lid-10°;

 Overheidsopdrachtenwet 2016 17 juni 2016 inzonderheid artikel 35,36, 42 §1-2° en 81 §2-3° en 
§3;

 KB Plaatsing 18 april 2017 inzonderheid artikel 7 §1-3° ;

 KB Uitvoering 14 januari 2013 iuncto 22 juni 2017 ;

 Rechtsbeschermingswet 2013 iuncto 22 juni 2017;

 Besluit van de Burgemeester inzake delegatie handtekeningsbevoegdheid (art. 280 DLB).;

 De bepalingen en verwijzingen in het bestekdocument overgenomen uit het Standaardbestek 
250 voor de Wegenbouw laatste nieuwe versie

Feiten, context en argumentatie

De dienst stelt voor om zoals in de vorige jaren deze opdracht in basis te gunnen bij open aanbesteding 
met daarbij de mogelijkheid tot verlenging gedurende 3 opeenvolgende jaren na de gunning bij 
toepassing van artikel 42 §1-2° Overheidsopdrachtenwet 2016.

Deze opdracht van werken wordt geraamd op een bedrag van € 50.000,00 BTW inclusief BTW door 
medecontractant aftrekbaar voor het dienstjaar 2021.



Opdat de opdracht verlengbaar zou zijn dient in de basis te worden vertrokken van de open 
aanbesteding als gunningswijze.

Artikel 7 §1-3° KB Plaatsing 18 april 2017 vereist evenwel dat bij de keuze van de procedure het in 
aanmerking te nemen ramingsbedrag wordt bepaald bij in acht neming van alle te ramen waarden voor 
de duur van de opdracht i.c. voor deze herhalingsopdracht alle te gunnen waarden bij de mogelijke 
verlengingen gedurende de maximale termijn van verlenging van 3 jaar. De totaal te ramen waarde is 
bijgevolg 200.000,00 inclusief BTW 21% (165.289,26€ exclusief BTW 21%  door medecontractant en 
aftrekbaar). Dit bedrag is het bedrag te budgetteren over een periode van 4 dienstjaren binnen de 
meerjarenplanning. Het te budgetteren bedrag voor dienstjaar 2021 is € 50.000,00

Om deze mogelijkheid te kunnen benutten dient het betreffend artikel nadrukkelijk  in het bestek van de 
werken te worden vermeld.

Indien de Gemeenteraad deze mogelijkheid nadrukkelijk in hetzelfde procedurebesluit in zijn 
besluitvorming opneemt, kan het CBS gedurende de 3 opeenvolgende jaren de verlengingsprocedure 
regelmatig toepassen zonder aan de Raad elk jaar een nieuwe procedurebeslissing te moeten vragen.

Het bestek (3P-versie) is bijgevoegd in het dossier.

Vermits het een open procedure betreft is er geen lijst van aannemers van doen.

Er volgt na de gemeenteraadsbeslissing een publicatie online (Belgisch Staatblad) gedurende een 
wettelijk voorgeschreven minimumtermijn van 36 kalenderdagen. Daarna kan het CBS op basis van het 
verslag van nazicht der offertes beslissen de opdracht te gunnen.

De nodige budgetten werden opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

ARTIKEL 1:

§1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/970 en de raming voor de opdracht 
'structureel onderhoud ruimen grachten en beken', opgesteld door de technische dienst stad Menen. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

§2. Toepassing mag door het College van Burgemeester en Schepenen worden gemaakt van de 
voorziening onder artikel  42 §1-2° Overheidsopdrachtenwet 2016 als herhalingsopdracht voor 
soortgelijke werken;

§3. De raming voor he totaal van de opdracht met inbegrip van de beoogde herhalingen bedraagt 
162.277,50€ bij geraamde detailprijzen BTW 21% door medecontractant en aftrekbaar;

§4. De raming voor het gedeelte dienstjaar voor 2021 bedraagt 41.322,31 excl. BTW of 50.000€ incl. 
21% BTW door medecontractant en aftrekbaar;

 

ARTIKEL 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

 

ARTIKEL 3:

De publicatie van de opdracht gebeurt via de e-tendering internetsite.

13. GR/2020/198 | Structureel onderhoud wegen: wegmarkeringen DJ 2021. Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden. 
Bevoegdheid orgaan



DLB artikel 41 §1 2e lid -10° – de gemeenteraad

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 41 2e lid-10°;

Overheidsopdrachtenwet 2016 17 juni 2016 inzonderheid artikel 35,36, 42 §1-2° en 81 §2-1°;

KB Plaatsing 18 april 2017 inzonderheid artikel 7 §1-3° ;

KB Uitvoering 14 januari 2013 juncto 22 juni 2017 ;

Rechtsbeschermingswet 2013 juncto 22 juni 2017;

Besluit van de Burgemeester inzake delegatie handtekeningsbevoegdheid (art. 280 DLB).;

De bepalingen en verwijzingen in het bestekdocument overgenomen uit het Standaardbestek 250 voor 
de Wegenbouw laatste nieuwe versie

Feiten, context en argumentatie

De dienst stelt voor om zoals in de vorige jaren deze opdracht in basis te gunnen bij open aanbesteding 
met daarbij de mogelijkheid tot verlenging gedurende 3 opeenvolgende jaren na de gunning bij 
toepassing van artikel 42 §1-2° Overheidsopdrachtenwet 2016. 

Deze opdracht van diensten wordt geraamd op een bedrag van € 50.000,00 BTW inclusief BTW door 
medecontractant aftrekbaar voor het dienstjaar 2021.

Opdat de opdracht verlengbaar zou zijn dient in de basis te worden vertrokken van de open 
aanbesteding als gunningswijze.

Artikel 7 §1-3° KB Plaatsing 18 april 2017 vereist evenwel dat bij de keuze van de procedure het in 
aanmerking te nemen ramingsbedrag wordt bepaald bij in acht neming van alle te ramen waarden voor 
de duur van de opdracht i.c. voor deze herhalingsopdracht alle te gunnen waarden bij de mogelijke 
verlengingen gedurende de maximale termijn van verlenging van 3 jaar. De totaal te ramen waarde is 
bijgevolg 200.000,00 inclusief BTW 21% (165.289,26€ exclusief BTW 21%  door medecontractant en 
aftrekbaar). Dit bedrag is het bedrag te budgetteren over een periode van 4 dienstjaren binnen de 
meerjarenplanning. Het te budgetteren bedrag voor dienstjaar 2021 is € 50.000,00

Om deze mogelijkheid te kunnen benutten dient het betreffend artikel nadrukkelijk  in het bestek van de 
werken te worden vermeld.

Indien de Gemeenteraad deze mogelijkheid nadrukkelijk in hetzelfde procedurebesluit in zijn 
besluitvorming opneemt, kan het CBS gedurende de 3 opeenvolgende jaren de verlengingsprocedure 
regelmatig toepassen zonder aan de Raad elk jaar een nieuwe procedurebeslissing te moeten vragen.

Het bestek (3P-versie) is bijgevoegd in het dossier.

Vermits het een open procedure betreft is er geen lijst van aannemers van doen.

Er volgt na de gemeenteraadsbeslissing een publicatie online (Belgisch Staatblad) gedurende een 
wettelijk voorgeschreven minimumtermijn van 36 kalenderdagen. Daarna kan het CBS op basis van het 
verslag van nazicht der offertes beslissen de opdracht te gunnen.

De nodige budgetten werden opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Organisatie volgens open aanbesteding bij toepassing van artikel 42 §1-2° 
(herhalingsopdracht) van de Overheidsopdrachtenwet 2016. 

Artikel 2: Verwijzing naar de Gemeenteraad zitting 18 november 2020 voor vaststelling van de wijze 
van gunnen en de gunningsvoorwaarden.

 



14. GR/2020/211 | Regionale ruimtelijke energiestrategie en het SECAP 
Bevoegdheid orgaan

Artikel 2 – Decreet lokaal bestuur
Artikel 40-41 – Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Voorafgaand

 Het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft in zijn vijfde 
beoordelingsverslag opnieuw bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat 
menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden; volgens de bevindingen van 
het IPCC zijn beperking en aanpassing elkaar aanvullende benaderingen ter vermindering van 
de risico's van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdschalen;

 Nationale regeringen zijn in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling overeengekomen om de 
gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de pre-
industriële niveaus;

 Nationale regeringen zijn in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties een 
reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen; deze vereisen onder meer dat 
de internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, 
veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt 
ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden" (SDG13);

 De Europese Commissie heeft in 2008 het Burgemeestersconvenant en in 2014, als essentiële 
maatregel van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (Europese 
Commissie, 2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in het leven geroepen om lokale overheden te 
betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op respectievelijk 
de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering;

 De EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen waarin 
nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen met ten minste 40%, ten minste 27% van de verbruikte energie in de EU 
uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27%. 

 

Aanleiding en context
Het klimaat verandert en dat voelen we. Warmterecords sneuvelen, hittegolven volgen elkaar op, 
droogte én regenval worden extremer. Op 18 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie haar 
analyse van de nationale energie- en klimaatplannen met het oog op de doelstellingen voor 2030. De 
conclusie? België scoort bijzonder laag en de lat moet veel hoger.

In Zuid-West-Vlaanderen ondertekenden de 13 burgervaders het vernieuwde 
Burgemeestersconvenant. Een CO₂-reductie van 40% tegen 2030 is een stevige uitdaging: ondanks 
diverse inspanningen strandden we in 2017 op een daling van 11,2% ten opzichte van 2005.

Tijd dus voor actie. Naar aanleiding van het engagement dat we als regio zijn aangegaan in het kader 
van het vernieuwde Burgemeestersconvenant werd in het afgelopen jaar, samen met de lokale 
besturen, een regionale actietabel opgemaakt – het SECAP (Sustainable Energy and Climate Action 
Plan). Gelijktijdig organiseerde Leiedal in het voorjaar van 2019 voor iedere stad en gemeente een 
energieworkshop. De resultaten van deze workshops werden gebundeld in de brochure “Een ruimtelijke 
energiestrategie voor Zuid-West-Vlaanderen”. Met deze energiestrategie hebben we becijferd hoe de 
regio de doelstellingen van de Burgemeestersconvenant kan halen, net door kansen voor hernieuwbare 
energie en duurzame warmte in kaart te brengen.



De gelijktijdigheid waarmee de regionale energiestrategie en het SECAP werden opgemaakt, heeft 
ervoor gezorgd dat beide documenten volledig op elkaar werden afgestemd. Waar de regionale 
ruimtelijke energiestrategie echter uitsluitend mitigatie meeneemt, capteert het SECAP ook adaptieve 
maatregelen. De definitieve documenten bestaan uit het SECAP (incl. adhesion form), een folder en 
een brochure van de energiestrategie. Deze drie documenten liggen voor in de gemeenteraad ter 
goedkeuring. 

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche meldt dat die klimaatverandering volgens zijn bescheiden mening de 
nieuwe religie is. Toen hij een jaar of tien was in de jaren zestig tot zeventig, dan spraken ze op school 
van een nieuwe ijstijd. Waarom?  Er was dan veel sneeuw en het vroor ook heel veel. Dat heeft 
geduurd tot de jaren zeventig. Hij is akkoord dat de temperatuur gestegen is, maar het klimaat 
verandert regelmatig. Het klimaat is onderhevig aan wisselingen. Het doemdenken is een beetje te veel 
voor hem. Hij is daar niet zo hard mee akkoord. Daarom zal hij zich onthouden. Raadslid Mingels stelt 
dat het niet zal verwonderen dat hij daar een andere mening over heeft dan raadslid Vandendriessche. 
Hij is blij dat Menen zich inschrijft in een groter geheel, zijnde eigenlijk de klimaatactie en zo moet dit 
bekeken worden. Het is inderdaad zo dat we te maken hebben met warmterecords, droogte en extreme 
regenval. Hij zal daar in een later punt nog eventjes op terugkomen. Want hij vindt dat daar dan ook 
consequent moet rond gehandeld worden. Hij is blij dat dit gebeurt en hij is blij dat men intussen 
blijkbaar een fase verder zit. Hij herinnert zich hier op het niveau van de gemeenteraad de discussies 
rond het burgemeestersconvenant dat ook maar niet ondertekend geraakte, en dit zat op dezelfde lijn. 
Vandaag is er een meerderheid die nochtans voor twee derden uit de partijen van toen bestond, die 
daar nu vlotjes in meegaat. Wat hem betreft is hij blij met het voortschrijdend inzicht zoals dat genoemd 
wordt. Hij is ook zeer benieuwd naar de verdere acties en afspraken in dat verband. Hij gaat in elk 
geval met zijn fractie en samen met alle groene fracties op het niveau van Zuid-West-Vlaanderen dit 
dossier met de nodige aandacht blijven opvolgen. Hij dankt wel voor alle stappen dat reeds in de juiste 
richting gezet zijn. Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad zo is dat de klimaatuitdagingen niet 
mogen onderschat worden. Hij gaat in deze de mening van iedereen respecteren en de meningen 
mogen verdeeld zijn maar hij denkt dat de stad moet meestappen in de uitdagingen die de mensheid op 
deze planeet heeft. Er zijn heel wat objectieven gesteld in de regio waarrond gewerkt wordt onder 
andere de warmtevraag en de  openbare verlichting. Dit zijn uitdagingen die aangegaan zijn en waar 
acties ondernomen zijn. Rond het gebruik van restwarmte is heel wat mogelijk in de stad. De mensen 
kunnen dit ook merken in de brochures, die bij de documenten zitten. De stad dient hierin het voortouw 
te nemen, zoals bij de omschakeling van fossiele brandstoffen naar nieuwe technieken. Op dat vlak zijn 
er heel wat uitdagingen. Dit plan werd op die manier ook met de technische mensen en de experten 
samen uitgerekend. Hij doet niet aan doemdenken maar er dienen plannen gemaakt te worden om 
oplossingen te geven. Dat is de uitdaging die vooruit geschoven moet worden en hoe er tot resultaten 
gekomen moet worden. Dit wordt in detail uitgewerkt in de  komende jaren hoe de CO²-reductie met zijn 
allen gerealiseerd kan worden. Deze uitdaging is wel groot en daarom is het goed dat deze oefening 
met zijn allen werd gedaan, zodoende dat deze oefening wat concreter gemaakt werd. Hij kan begrijpen 
dat in het verleden daarom een aantal mensen onvoldoende inzicht hadden en dat dit een uitdaging 
was en dat daarom deze uitdaging aangepakt moest worden. Dit is juist de reden waarom dit plan 
geschreven werd om ook de oplossingen zichtbaar te maken. Het is ook zo dat de uitdagingen groot 
zijn en dat de oplossingen niet in 1, 2, 3 kunnen gerealiseerd worden. Dat is geweten en daarom 
hebben alle steden en gemeenten in de regio hun plan geschreven. Raadslid Vandendriessche hoort 
het de schepen graag zeggen dat de fossiele brandstoffen aangepakt moeten worden. Hij is daar wel 
mee akkoord maar er is ook het voorstel van Groen en andere partijen om de kernenergie af te 
schaffen. Kernenergie is een neutrale energie producerende brandstof en geeft geen uitstoot. Het is 
een zeer groene brandstof. Integendeel zullen de gascentrales die gebouwd zullen worden ter 
vervanging van de kernenergie wel vervuilen. Wat gaan men hier aan doen? Hij vindt dat men niet goed 
bezig is.

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 



Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 stem tegen (Eddy Vandendriessche), 1 onthouding (Mattias Eeckhout), 1 
niet gestemd (Dorianne De Wiest)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het “regionaal energie- en klimaatactieplan 
(SECAP)” dat werd opgesteld door Intercommunale Leiedal, door de Europese Commissie aangesteld 
als Territoriaal Coördinator voor het Burgemeestersconvenant.

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvulling en ondertekening van de adhesion 
form door de burgemeester. Enkel wanneer dit formulier ondertekend wordt, kan het SECAP officieel 
worden ingediend bij de EU, wat voorzien is voor december (mits goedkeuring door alle lokale 
besturen).

Artikel 3: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de brochure en de folder van “Een ruimtelijke 
energiestrategie voor Zuid-West-Vlaanderen”, waarin werd becijferd hoe de regio de doelstellingen van 
het Burgemeestersconvenant kan halen.

Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing, net zoals het ondertekende adhesion form, worden 
overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.

15. GR/2020/205 | Retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken. 
Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

Art. 173 van de Grondwet;

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

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

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (Materialendecreet) en latere wijzigingen; 

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

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en wijzigingen;

De Vlaamse Regering heeft op 16 september 2016 het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en 
gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd; 

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

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019;

De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen;

De financiële toestand van de gemeente;

Feiten, context en argumentatie

Motivering
In de gemeenteraad van 6/11/2019 werd de retributie op aanvoer huishoudelijke afvalstoffen naar de 
recyclageparken goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020-2025. 

De vernieuwing van het reglement is noodzakelijk om deze belasting verder te kunnen innen. 

Er bestaat een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de volgende afvalstoffen: 
drukwerkafval, afgedankte batterijen en accu’s, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, 



afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), gebruikte dierlijke en plantaardige vetten 
en oliën van huishoudelijke oorsprong, afgewerkte olie, afgedankte voertuigen, afgedankte 
fotovoltaïsche zonnepanelen…. 

Bij de invulling van de aanvaardingsplichten wordt gestreefd naar een internalisering van de afvalkost. 

Er bestaat een terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval dat minstens papier en karton, hol 
glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval) selectief moeten 
worden ingezameld. 

Papier en karton, hol glas, PMD-afval, bouw- en sloopafval, gebonden asbesthoudend bouw- en 
sloopafval, textiel en lederwaren, oude metalen, tuinafval, houtafval, afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten, KGA, grofvuil en andere afvalstoffen worden selectief ingezameld op het 
recyclagepark. 

Brandbaar grofvuil wordt ingezameld op het recyclagepark. 

Het recyclagepark wordt opengesteld voor zowel huishoudelijke afvalstoffen als voor met huishoudelijke 
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

De door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen worden in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd. 

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen worden verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerd retributiereglement. 

De invoering van DIFTAR laat de gemeente toe van het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, 
waarbij prioriteit wordt verleend  aan afval voorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en 
tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen wordt gestimuleerd. 

Mirom Menen staat ook in voor het beheer van de glasbollen, daar er geregeld sluikstort wordt 
aangetroffen, wenst Mirom Menen voor het opruimen en verwerken van deze sluikstort een 
vergoeding. 

Er wordt gestreefd om het retributiereglement op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en 
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van het Vlaams gewest en het werkingsgebied van de 
opdracht houdende vereniging Mirom Menen zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. 

In de brief van MIROM van 6 oktober 2020 vraagt de raad van bestuur om de lijst met de goedgekeurde 
tarieven te willen voorleggen aan de gemeenteraad. 

Reglement
Artikel 1 
Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie op aanvoer huishoudelijke 
afvalstoffen naar de recyclageparken (DIFTAR) vastgesteld als volgt: Dit reglement is van toepassing 
voor volgende categorieën: 

o reglementair ingeschreven inwoners uit een gemeente van het werkingsgebied van 
Mirom Menen;

o reglementair ingeschreven vreemdelingen uit een gemeente van het werkingsgebied 
van Mirom Menen;

o derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente (vrijstelling in 
functie van saldo van producent);

o nabestaanden overledenen uit een gemeente van het werkingsgebied van Mirom 
Menen (vrijstelling in functie van saldo overledene);

o verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur. 

Artikel 2 
De toegang tot het recyclagepark gebeurt verplicht door aanmelding met de EID. Nabestaanden van 
overledenen en verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur moeten over een badge 
beschikken die kan verkregen worden bij Mirom Menen. 



Artikel 3
o Composteren

 Retributie

Compostvat* 27,50 €/stuk

Beluchtingsstok* 2,50 €/stuk

Deksel compostvat* 6,00 €/stuk

Bodemplaat compostvat* 5,00 €/stuk

Schuif compostvat* 4,00 €/stuk

Lichaam voor compostvat (zonder 
bodemplaat)

12,50 €/stuk

Keukenemmer* 5,00 €/stuk

Compostbak basismodule* 65,00 €/stuk

Compostbak uitbreidingsmodule* 45,00 €/stuk

Compostbak wisselstuk: HH100 8,00 €/stuk

Compostbak wisselstuk: HP100 4,00 €/stuk

Compostbak wisselstuk: HP120 5,00 €/stuk

Compostbak wisselstuk: H-
afstandshouder

1,00 €/stuk

Compostbak wisselstuk: E120 3,50 €/stuk

*worden vermeld op de betaalzuil 

o Evenementen

 Retributie

Rolcontainer restafval 3,85 €/rolcontainer

Rolcontainer PMD 0,15 €/rolcontainer

Rolcontainer/bak papier en karton - €/rolcontainer/bak

Rolcontainer glas - €/rolcontainer

Rolcontainer PMD - non conform 3,85 €/rolcontainer

Rolcontainer/bak papier en karton - 
non conform

3,85 €/rolcontainer/bak

Rolcontainer glas - non conform 3,85 €/rolcontainer

extra rol zakken restafval 120 L (10 
stuks)

38,50 €/rol

extra rol zakken PMD 120 L (10 
stuks)

1,50 €/rol

o Diverse afvalstoffen

 Retributie

Toegangsbadge recyclagepark 5,00 €/stuk



Asbestcementzak 1500 L 1,15 €/zak

Strooizout (25 kg) 5,00 €/zak

Levering compostbak (basis- of uitbreidingsformule) of 
compostvat aan huis

5,00 €/levering

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 
glasbollen/recyclagepark - tot en met 0,5 m³**

50,00 €/vaststelling

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 
glasbollen/recyclagepark - van 0,5 m³ tot en met 1 m³**

100,00 €/vaststelling

Opruim - verwerkingskost bij vaststelling sluikstort bij 
glasbollen/recyclagepark - meer dan 1 m³**

150,00 €/vaststelling

Ophaling aan huis asbestcementzak (1ste zak) - incl. 
beschermingsset***

30,00 €/zak

Ophaling aan huis asbestcementzak (2de tot 6de zak)*** 20,00 €/zak

Ophaling aan huis brandbaar grofvuil (met kraanvrachtwagen) 50,00 €/vracht van 4 m³

Ophaling aan huis tuinafval (met kraanvrachtwagen) 50,00 €/vracht van 4 m³

** enkel in Menen van toepassing

*** beschikbaar tot einde subsidie OVAM 
o Diftar Recyclagepark - particulieren

Groene groep - gratis fracties ongeacht hoeveelheid

Elektro (AEEA)

Elektriciteitskabels

Frituurolie 

Glazen flessen en bokalen (glasbol)

KGA (Tl-lampen, batterijen, motorolie,…)

Metaal

Papier en karton

PMD (verplicht in PMD zak)

Restafval (verplicht in restafvalzak)

Textiel

Oranje groep - betalende fracties: te bekijken per gezin en per jaar :

o eerste 1000 kg gratis

o 1000 tot 2000 kg à 25 €/ton

o vanaf 2000 kg tarief volgens afvalsoort 

 Retributie

Aarde 40,00 €/ton

Asbestcement 165,00 €/ton

Personenwagenbanden 45,00 €/ton



Gips 145,00 €/ton

Harde plastic 255,00 €/ton

Hout 85,00 €/ton

Niet recycleerbaar afval 80,00 €/ton

Piepschuim 135,00 €/ton

Piepschuim (1500 L zak) 1,35 €/zak

Steenpuin 25,00 €/ton

Tuinafval 50,00 €/ton

Vlak glas 45,00 €/ton

Rode groep - betalende fractie vanaf de eerste kg

 Retributie

Brandbaar grofvuil (particulieren) 200,00 €/ton

Merk op: vermelde items zijn niet op elk park of elke gemeente van toepassing 

Artikel 4
Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep, ten belope van 1.000 
kg/gezin/jaar. Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/gezin/jaar aangebracht 
worden tegen een basistarief van 25,00 €/ton. Eens dit is opgebruikt dienen de aangevoerde 
afvalstoffen betaald te worden aan de tariefprijs. De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin 
zijn de natuurlijke personen die een zelfde referentiepersoon hebben in het rijksregister. 

Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de referentiepersoon. 
Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende jaar (naar boven afgerond op 
twaalfden). 

Er geldt eenzelfde vrijstelling per vereniging, mits deze vereniging voldoet aan volgende voorwaarden:

o de vereniging is actief op het grondgebied van Menen;

o de vereniging heeft uitdrukkelijke toestemming tot vrijstelling gekregen van het college 
van burgemeester en schepenen. De lijst van verenigingen wordt jaarlijks vastgesteld 
door het college van burgemeester en schepenen. 

De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die jaarlijks 
worden doorgegeven aan het college van burgemeester en Schepenen. 

De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het volgende 
jaar. 

Artikel 5 
Bij elke weegcyclus wordt er een minimum nettogewicht van 5 kg in rekening gebracht. De weegcyclus 
bestaat tenminste uit 2 wegingen: één weging bij aankomst (bruto weging) en één weging bij vertrek 
(tarra weging). In bepaalde gevallen zal er ook één of meerdere tussen wegingen moeten uitgevoerd 
worden. Het verschil in gewicht tussen de eerste weging en de volgende weging is het nettogewicht 
aan afvalstoffen die geregistreerd wordt. 

Artikel 6 
De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke bepalingen, 
waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist. De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg 
voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg. 

Artikel  7 
Bij het overschrijden van de tweede vrijstelling wordt de aanvoer volledig verrekend aan de volle prijs. 



Artikel 8 
Mirom Menen wordt gemachtigd om de verschuldigde retributie te innen. 

Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil. Dit kan met bancontact of met munten (vanaf 5 
eurocent). De betaalautomaat geeft geen geld terug. Het saldo wordt bijgehouden op rekening van de 
aanvoerder. Bij een volgende betaling wordt het saldo in mindering gebracht. 

Artikel 9
In het geval dat de bezoeker in de onmogelijkheid verkeert onmiddellijk te betalen, wordt de toegang tot 
het park ontzegd aan de leden van het gezin van de desbetreffende bezoeker tot na ontvangst van de 
betaling. 

Het openstaand saldo dient vereffend te worden aan de betaalzuil binnen de 14 kalenderdagen. Bij niet 
betaling binnen de 14 dagen, volgt er een aanmaning en worden er 10 euro administratiekosten 
aangerekend. 

Na 1 maand volgt een tweede aanmaning en worden de administratiekosten verhoogd met 10 euro. 
Indien nog niet betaald wordt, start Mirom Menen de administratieve invordering. 

Bij overlijden van een referentiepersoon, hebben de nabestaanden recht om tot 180 dagen na het 
overlijden het recyclagepark te gebruiken met overname van de eventuele vrijstellingen en saldo ’s van 
de overleden referentiepersoon. 

Artikel 10
Indien door een defect aan de DIFTAR-toestellen de weging of betaling niet kan afgewerkt worden, zal 
in de mate van het mogelijke de schuld worden bijgehouden zodat het bij een volgend bezoek kan 
verrekend worden. Indien de schuld niet kan bepaald worden, worden de betrokken bezoekers 
vrijgesteld van betaling.

Artikel 11
De vorige belastingverordening van 6 november 2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van 
het huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 
van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 12
Afschrift van dit besluit wordt voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht bezorgd aan de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, alsook  aan 
MIROM Menen, Industrielaan 30 te 8930 Menen.

Amendementen

De retributie wordt geïnd door Mirom Menen.

Stemming

Met 30 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 1 onthouding (Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt de wijziging van het reglement "Retributie op aanvoer 
huishoudelijke afvalstoffen naar de recyclageparken" vast.

16. GR/2020/192 | Leiewerken. Beslissing tot stopzetting verdere onderhandelingen tot minnelijke 
verwerving voor de realisatie Project  Leiewerken. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet specifiek art.2 en art. 40-41 houdende 
specifieke bevoegdheid van de gemeenteraad voor daden van beschikking.



Juridische grond

 Algemene beginselen behoorlijk bestuur

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

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 03.06.2020 houdende algemene delegatie door de stad menen 
aan het AGB Woonbedrijf Menen tot de bijkomende verwerving van 9 panden gelegen in de 
Rijselstraat te Menen. 

Feiten, context en argumentatie

Bij eerdere gemeenteraadsbeslissing dd 03.06.2020 besliste de gemeenteraad principieel om een 
tweede reeks van bijkomende verwervingen te doen van panden nodig voor een meer kwalitatieve 
uitvoering van de Leiewerken. Bij de technische uitwerking van de brug was immers gebleken dat deze 
brug verder komt in het straatbeeld dan in de originele plannen, wat betekent aan de zuidelijke 
oever  dat  9 bijkomende panden dienen te verworven worden. Zonder deze bijkomende ruimte  zou 
ook onvoldoende plaats zijn voor de hulpdiensten en de leveringen, en stelt zich ook een probleem voor 
de aanpalende terrassen en luifels van de omliggende handelspanden ; Om de kwaliteit van de 
omliggende omgeving van de Leiebrug zo hoog mogelijk te houden, waren negen extra verwervingen in 
de Rijselstraat ; Concreet werd beslist tot verwerving van diverse panden  in de  Rijselstraat, sectie E 
met kadastrale nrs. 1005/00R015 -   1005/00A016  - 1001/00K000  - 1001/00F000  - 1002/00E002 - 
1000/00M000 - 1000/00A002  - 1000/00V002 - 1000/00P002;

Inmiddels werden  de onderhandelingen afgerond met  de eigenaars van de nodige panden. De 
verkoopsbeloftes met de eigenaars voor 8 panden zijn intussen ondertekend. De  beloftes zullen 
worden gelicht door de ondertekening van de aktes in de loop van 2020 en 2021. De verwervingen 
kunnen hiermee als voltooid beschouwd worden. Verdere afhandeling zal gebeuren via  het AGB 
Woonbedrijf, aan wie delegatie tot aankoop werd verleend, en de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties , 
die zal instaan voor het verlijden van de aktes;

In tussentijd kon ook  DVW  haar technisch plan finaliseren voor de nieuwe brug, waarop de duidelijke 
grenzen van de landingshoofden zijn aangeduid. De laatste technische details en de aanzet / landing 
van de brug in de Rijselstraat (kant zuid) tonen aan dat het pand Rijselstraat 184 niet langer meer 
geïmpacteerd zal worden door de landing of de aanvang van de brug. Het is daarom niet verder 
aangewezen of nodig om verdere besprekingen tot aankoop met de eigenaar van het pand Rijselstraat 
184 te organiseren. 

In het kader van rechtszekerheid, is het eveneens aangewezen dat de gemeenteraad ook formeel 
beslist tot niet-verwerving van Rijselstraat 184 , en de delegatie aan het AGB tot verwerving van dit 
pand specifiek opheft; de eerdere delegatie  aan het AGB Woonbedrijf tot verwerving en aankoop van 
de andere panden blijft geldig bestaan ; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.09.2020, houdende 
tijdelijke schorsing van de leegstandstermijn.

Gelet op het schrijven dd. 06.10.2020  aan de eigenaar hierover, ter inlichting en kennisgeving. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Tussenkomsten

Raadslid Maxy wil eerst en vooral duidelijk stellen dat het Seine-Scheldeproject een belangrijk en 
noodzakelijk project is. Het project wil de binnenvaart een volwaardig alternatief bieden voor het 
goederenvervoer, dat zich niet langer op de weg zou voortbewegen maar wel via de waterweg. Dit zou 
resulteren in een stuk minder verkeersdrukte, althans dat is toch het opzet en op die manier is er 
sprake van meer veiligheid en ook een schoner milieu. De bedoeling is inderdaad dat er schepen van 
190 meter lang op de waterweg kunnen varen, wat maakt dat er 220 zware vrachtwagens niet meer op 
de weg zullen rijden. Met deze cijfers klinkt dit alvast positief of dit is toch het streefdoel. Ook voor de 
stad biedt dit  mogelijkheden. Niet alleen economisch maar ook op toeristisch vlak. Het is een unieke 
kans. Men kan dit ook zien als een probleem maar het is evengoed een kans. Het is een unieke kans 



om een deel van de stad te hertekenen en het is een niet onbelangrijk deel van de stad. De stad wordt 
terug naar het water gebracht. De band dat die de Menenaar heeft met het water is toch niet 
onbelangrijk. Maar natuurlijk komt zo'n project er niet vanzelf en men kan geen omelet bakken zonder 
de eieren te breken. Dus zijn de onteigening of die verwervingsgesprekken natuurlijk nodig om een 
dergelijk project te kunnen realiseren. Ze vindt dat dit ook één van de moeilijkste stappen is. Het gaat 
over eigenaars, burgers die hun familieplek waar ze opgegroeid zijn en waar ze sinds jaar en dag 
handel drijven, moeten verlaten. Het is altijd een evenwicht dat moet gevonden worden tussen de 
belangen van de waterweg en de gevoeligheden van de eigenaars enerzijds. Er zijn in de vorige 
legislatuur verschillende types bruggen naar voren geschoven. De ene brug bracht met zich mee dat er 
slechts één onteigening hoefde te gebeuren. De keuze voor de huidige brug maakt dat er iets ruimer 
moet onteigend of verworven worden. Het is een project met een maatschappelijk belang. Men wil 
inderdaad de ruimtelijke ordening van de stad via dit project gaan verbeteren en dit mee met zijn tijd 
brengen. Het is een unieke kans voor de stad om een historisch project te realiseren. Er moet ook altijd 
rekening gehouden worden met het budget dat voorhanden is. Iedereen weet dat het Seine-Schelde 
project miljoenen euro's kost, en dit nog over een kleine orde grootte gesproken. Het gaat over een 
Europees project en daar is een smak geld mee gemoeid. En iedere stad waar de doortocht van de 
Leie passeert met een verbreding of aanpassing is goed bedoeld om het zo te zeggen dat het nodig en 
terecht is. Iedere stad moet het onderste uit de kan proberen te halen om een mooi project te 
verkrijgen. De Voorzitter komt tussen met de opmerking dat het raadslid een ganse historie aan het 
vertellen is. Het gaat hier over de stopzetting van het dossier en hij vraagt om tot het agendapunt te 
komen. Raadslid Maxy zegt dat haar uitleg niet onbelangrijk is. Dit is al meerdere gemeenteraden aan 
bod gekomen om dit eens kort te situeren. Maar uiteindelijk werd in de vorige legislatuur beslist om 
panden te gaan verwerven. Enkele jaren later, deze legislatuur in juni, dus enkele maanden terug, 
wordt er beslist om plots bijkomende panden te gaan verwerven. Er moesten bijkomend nogmaals 
negen panden worden verworven, met als reden dat naast die negen panden er onvoldoende plaats 
zou zijn voor de hulpdiensten en leveringen. Dat bleek toen een technisch gevolg van de uitwerking van 
de brug op dat moment. Haar fractie is met de nodige vraagtekens mee ingestapt in dit dossier en 
hiermee akkoord gegaan gezien dit een unieke kans is om de stad op de kaart te gaan zetten en omdat 
ook de veiligheid van de burgers en veiligheidsdiensten een prioriteit is. Dus na de gemeenteraad van 
juni en na de beslissing om de verwerving van de negen panden, blijkt vandaag dat de aangekondigde 
verwervingen van al die panden toch niet nodig is. Het technisch plan is opnieuw aangepast en is 
blijkbaar gefinaliseerd en daaruit blijkt dat het laatste pand, Rijselstraat 184 niet langer moet verworden 
worden. Ze vindt dit toch een bizarre wending want enkele gemeenteraden terug is er letterlijk vermeld 
dat die ruimte door het verwerven van die negen panden noodzakelijk is, zeker omwille 
van  veiligheidsredenen en nu blijkt dat dit toch niet meer zo nodig is. Dus voelt ze zich voor een stuk 
toch wat verveeld met de communicatie die gevoerd werd. Toeval wil ook dat het laatste pand, volgens 
de uitleg in dit dossier, omwille van onduidelijke redenen nog niet verworven werd en tegelijk is er een 
technisch plan dat aantoont dat het laatste pand niet verworven hoeft te worden. Dat komt eigenlijk wel 
goed uit en het lijkt inderdaad een geluk bij een ongeluk. Vandaar stelt haar fractie de vraag in welke 
mate die acht panden ook wel nodig waren om te verwerven. Het ene moment wordt er gesteld het ze 
nodig zijn en het andere moment dan niet. Dus wordt er twijfel gezaaid. Ze vraagt dus op basis van 
welke informatie en plannen het college in juni beslist heeft om negen extra panden te verwerven en 
dan bijgevolg op basis van welke informatie en plannen het college vandaag in november beslist heeft 
om in plaats van negen maar acht panden te verwerven. Waar zit dat verschil dan in die plannen? Ze 
vraagt of het ook mogelijk is om die drie technische plannen waar dat er telkens gesproken wordt om 
die ook te kunnen inkijken want die kan men nergens terug vinden. Tot slot vraagt ze in hoeverre er wel 
degelijk onderhandeld werd met de eigenaar van het laatste pand. Wist men op voorhand al in juni dat 
er toch maar misschien acht panden nodig waren. Werd er eerder contact gelegd met de eigenaar van 
het pand Rijselstraat 184? Raadslid Mingels meldt dat zijn tussenkomst iets korter zal zijn dan raadslid 
Maxy. Zij heeft een mooie schets gegeven van de historiek en van de noodzaak die hier eigenlijk onder 
zit. Hij zit met de vraag dat de stad hier in die zin bezig is met de derde berekening. Eerst werden er 
honderd panden op de lijst gezet en dan zijn er nog negen panden bijgekomen in juni. En nu gaat men 
het doen met één pand minder. Dus nu wordt er afgeklopt op 8 panden of men denkt dan toch op acht 
extra panden. Misschien dat er in de toekomst iets minder panden nodig zullen zijn of misschien dan 
toch ook. Het komt op zijn minst zeer verwarrend over. Het is hem niet duidelijk wat de oorzaak of de 
reden is waarom er nu afgeklopt werd op acht panden en niet op negen. Hij kan eigenlijk niet  uit de 
stukken opmaken wat het verschil is tussen juni en de berekeningen van vandaag. Hij zou graag iets 



meer het licht zien in deze verwarrende tijden. Schepen Syssauw wil eerst en vooral nog eens 
benadrukken dat de beslissing die de gemeenteraad begin juni genomen heeft, geen beslissing was die 
zomaar onbezonnen werd genomen. Dit wordt nu blijkbaar geïnsinueerd. In juni was het nodig dat er 
negen panden verworven dienden te worden en dit bleek uit de aanpassing van bepaalde technische 
gegevens dat de verwerving van negen panden noodzakelijk was. Noodzakelijk in die zin dat de landing 
van de brug effectief langer uitviel dan oorspronkelijk gedacht. Als die negen panden zouden blijven 
staan dan zou dit voor die panden bepaalde ernstige consequenties gehad hebben. Die panden op zich 
zijn niet opgenomen in de verwervingen door de Vlaamse Waterweg. Zoals reeds eerder aangehaald 
zijn er meer dan honderddertig panden verworven door de Vlaamse Waterweg in het kader van de 
infrastructuur. En daarnaast heeft de stad, ook beslist al in de vorige legislatuur om bijkomende panden 
te verwerven nadat de Vlaamse Waterweg  beslist heeft om zoveel panden te verwerven voor de 
infrastructuurwerken. De stad heeft het toen op basis van de kennis die er toen was en de plannen van 
toen, het aangewezen of nodig geacht om een reeks bijkomende verwervingen te doen. Die plannen op 
dat ogenblik waren er toen op basis van een voorontwerp en niet van een detaillistische uitwerking van 
de omgeving van de brug en de landing van de brug. Toen was er nog geen plan met een uitgewerkt 
detail. Het is pas dit jaar en vooral in het begin van dit jaar dat er  uiteindelijk verder technisch werk 
werd geleverd voor de brug en dat dus bepaalde technische zaken van de brug zijn aangepast. 
Namelijk dat de brug iets hoger moet komen en dat er sprake is van trekkingskrachten waarbij er ook 
rekening moet gehouden worden met het gewicht van de brug. Het is allemaal zeer technisch en voor 
het ontwerp van de brug is een speciaal ingenieursbureau aangesteld die de brug ontwerpt. Dus is de 
stad afhankelijk van de bevindingen van het ingenieursbureau om de impact van de brug op de 
omgeving te kunnen inschatten. Vandaar dat het in het voorjaar bleek dat het nodig was dat er 
inderdaad negen panden, bijkomend zouden verworven worden omdat de landing van de brug dieper 
uitviel. En dat die panden niet bereikbaar zouden zijn en dat er geen luifels zouden komen en dat de 
brandweer dan niet de panden kon bereiken. De Vlaamse Waterweg weet dat in de andere gemeenten 
waar men reeds de beslissing heeft genomen en waar de stad niet de nodige beslissingen genomen 
heeft om de eigendommen te verwerven dat er nadien zoals in Harelbeke enkele juridische procedures 
hangende zijn, aangespannen door de eigenaars van panden die zich niet kunnen verzoenen met de 
situatie zoals deze is wanneer de infrastructuurwerken aan de rivier zijn beëindigd. Die verwerving van 
die acht panden is noodzakelijk en absoluut, niet alleen omdat de leefbaarheid van die panden zelf in 
het gedrang kwam, maar ook omdat de nieuwe publieke ruimte met het behoud van die panden 
zodanig veel niveauverschil zou vertonen dat daar trappen nodig zouden  zijn. Dat zou resulteren in 
een ontoegankelijke en een zeer moeilijke toegankelijke publieke ruimte. Het is uiteraard zo dat de stad 
niet zomaar geld, belastinggeld zal steken in de verwerving van eigendommen als dat niet echt 
noodzakelijk is. Dus wanneer aan het einde van de rit nu blijkt dat één pand niet moet verworven 
worden en blijvend kan gevrijwaard worden, dan zou het niet van goed bestuur getuigen, als de  stad 
niet een bepaalde beslissing zou kunnen terugschroeven. Had de stad dit niet gedaan, dan zou dat 
eigenlijk willen zeggen dat de stad geld steekt, gemeenschapsgeld, belastinggeld steekt in een 
verwerving van een eigendom die eigenlijk niet nodig is en dit in tegenstelling tot de verwerving van de 
andere panden die wel noodzakelijk was. Eerder heeft deze gemeenteraad de aankoop van een pand 
goedgekeurd, waarvan het wel noodzakelijk was om deze te verwerven maar dat nu de laatste 
technische inzichten aantonen dat het pand Rijselstraat 184 wel niet geïmpacteerd is door de plannen 
van de brug. Ze denkt dat het dan logisch is dat die eerdere beslissing teruggeschroefd wordt. Vandaar 
het voorstel aan de gemeenteraad om de verwerving van het pand Rijselstraat 184 niet te laten 
doorgaan. Ze wil ook benadrukken dat men dat ook zal gelezen hebben in de beslissing van het 
schepencollege. Maar ze kan niet verder in detail op de verwerving van de individuele panden ingaan 
omdat dit trouwens de privacy van de betrokken eigenaars zou schenden. Maar met betrekking tot de 
acht eerdere panden het is ook maar logisch dat de panden die het meest geïmpacteerd werden eerst 
een terugkoppeling hadden ontvangen met de betrokken eigenaars. Het is ook zo dat eerst 
onderhandelingen aangegaan werden met de panden die absoluut zeker moesten worden verworven. 
Dus vandaag is men gekomen aan het feit dat pand Rijselstraat 184 niet moet verworven worden en 
dat ook de eigenaar daarvan in kennis werd gesteld. Raadslid Vandendriessche herinnert zich die 
gemeenteraadsbeslissing van de derde juni nog. Hij heeft dit niet goedgekeurd en hij heeft dit 
afgekeurd, omdat hij het geweldig jammer vond dat die mensen op zo'n laat tijdstip die beslissing 
kregen. En nu is er de situatie dat dit ene pand dus niet zal onteigend worden. Er zijn mensen die daar 
al die tijd wonen en ze waren in blijde verwachting gesteld dat ze hun geld gingen krijgen. Ze hebben 
misschien al een ander huis gezocht en dat weet hij niet. Hij vindt dat geen goede werking van de stad. 



Want dit had men moeten weten en daar zijn architecten en ingenieurs voor. Die wisten dus niet dat die 
brug tekort ging zijn of te lang ging zijn. Wellicht weten ze het zelf nog niet, maar in ieder geval hij kan 
zich daar niet in vinden en hij zal dat zeker niet goedkeuren. Hij vindt dit een teken van slecht bestuur 
dat die mensen nu weeral voor een voldongen feit gesteld worden. Raadslid Mingels heeft uit het 
dossier begrepen dat het om een leegstand pand gaat. In die zin denkt hij dat de kritiek van raadslid 
Vandendriessche niet helemaal opgaat. Hij begrijpt zijn stelling wel ergens dat het zeker voor het 
publiek nogal onduidelijk is, vandaar ook zijn eerste tussenkomst. Hij begrijpt ook de stelling van het 
stadsbestuur dat er niet onnodig onteigend zal worden maar het was toch wel ook voor de publieke 
aandacht van dit project beter geweest indien de berekening die  vandaag ter kennis wordt gebracht al 
in juni bekend was. Hij wil niet naar niemand een steen smijten, maar hij stelt toch vast dat dit een zeer 
moeilijke bevalling is en die heel moeilijk naar het publiek toe te vertalen zal zijn. Hij hoopt dat met dit 
punt in de gemeenteraad zeker wat betreft het onteigenen van panden dat het dossier rond zal zijn. 
Moest er in de toekomst opnieuw een herziening zijn, dan zou men al aan de vierde berekening toe 
zijn. Dat zou hij bijzonder betreuren. Dus zal hij dit punt steunen omdat het uiteindelijk een besparende 
maatregel is. Dus dat geld gaat men ook nodig hebben op andere vlakken binnen datzelfde kader. Dat 
is dus welkom dat deze middelen niet op die manier moeten uitgegeven worden. Maar hij houdt wel een 
beetje zijn hart vast in die zin dat er niet echt de zekerheid is dat dit het einde van het verhaal is. 
Raadslid Maxy stelt aansluitend op de tussenkomsten van de collega's dat haar vraag erin bestond dat 
ze vond er te snel geschakeld en te snel gecommuniceerd werd en nu moet vastgesteld worden dat er 
in van 9 panden dat er toch maar 8 nodig zijn omdat het technische plan nog niet klaar was en nu wel. 
In hoeverre kan er gegarandeerd worden dat dit inderdaad wel degelijk de laatste verwervingsoefening 
is die zal gebeuren. Het is wat teleurstellend dat er inderdaad zeer veel smog en vaagheid over dat 
dossier hangt. Het gaat ook over emoties en over geld en op dat vlak vindt ze wel dat er iets minder 
snel diende gehandeld worden. Er mocht iets minder snel gecommuniceerd worden in functie van het 
finaliseren van het technische plan zodoende dat de gemeenteraad niet hoefde te constateren dat het 
toch niet nodig was en dan weer wel nodig in juni. Dat maakt het zeer onduidelijk voor iedereen en dat 
maakt de manier van werken zeker niet degelijk. Ze wenst te weten of er inderdaad al drie plannen en 
drie aanpassingen zijn met technische aanpassingen aan de landing van de brug. Hoeveel 
aanpassingen kunnen er eventueel nog volgen of is het nu inderdaad afgeklopt en is het voorontwerp 
klaar? Is er een mogelijkheid dat de leden van de gemeenteraad in de toekomst die plannen ook 
kunnen zien. Die vraag blijft en deze is nog altijd wat onbeantwoord. Men verwijst ook naar de Vlaamse 
Waterweg die financieel niet meer tussenkomt als het gaat over extra verwervingen. Als het technische 
plan ertoe heeft geleid dat er negen extra panden noodzakelijk te verwerven waren, was er dan geen 
mogelijkheid dat de Vlaamse Waterweg ook zijn verantwoordelijkheid daarin zou opnemen gezegd 
zijnde dat het technische plan ook hun verantwoordelijkheid is en aan de hand van een verdeelsleutel 
zouden ze wel kunnen tussenkomen. Of is het feit dat men niet tussenkomt een aanduiding dat deze 
extra verwervingen niet noodzakelijk zijn. Ze wou ook nog meegeven dat in een vorige legislatuur een 
collega van de meerderheidspartij gesteld heeft dat voor het Seine Schelde project één verwerving 
meer dan voldoende zou zijn en dat iedere verwerving er één te veel zou zijn. In die optiek verwisselt 
men het geweer van schouder. Want nu kan het blijkbaar niet meer op en wordt er zeer weinig moeilijk 
gedaan over het verwerven van extra panden. Ze heeft er alle begrip voor dat dit een zeer moeilijk 
dossier is waarbij er zijn vele partners betrokken zijn, maar dat  de technische plannen continu worden 
bijgestuurd, maakt dat het onvoldoende duidelijk is voor haar als gemeenteraadslid, laat staan voor de 
mensen in de straat. Schepen Syssauw antwoordt op de vraag van raadslid Vandendriessche en 
beklemtoont dat het gaat om een leegstaand handelspand, vandaar dat er ook aan de eigenaar van het 
handelspand een bijkomende vrijstelling inzake leegstand gegeven werd van één jaar. Het klopt niet dat 
er daar mensen wonen. Ze heeft de eigenaar in tegenstelling tot alle andere eigenaars geen contact 
meer gezocht met het stadsbestuur. Ieder pand dat verworven wordt is noodzakelijk en daarom niet 
noodzakelijk niet in het kader van het eigenlijke infrastructuurproject van de Vlaamse Waterweg maar 
wel in het kader van de nieuwe omgeving die paalt aan het infrastructuurproject. Ze verwijst nogmaals 
naar het project Harelbeke waar de brug landt tussen de woningen waar er naar verluidt op vandaag 
procedures wegens burenhinder lopen. Op te merken valt dat als die panden niet verworven zouden 
worden, dat er mogelijks aanleiding bestaat voor de betrokken eigenaars om beroep aan te tekenen en 
bezwaar in te dienen waarbij de gunningsprocedure van de eigenlijke werken in het gedrang zou 
kunnen komen. Wat betreft de techniciteit kan ze alleen maar herhalen dat pas vanaf dit jaar het 
stadium van detailontwerp van de brug en van de omgeving ingegaan is. Pas dit jaar zijn een aantal 
nieuwe technische inzichten aan bod gekomen als gevolg van wijzigingen aan de brug en de 



technische veranderingen aan de brug met de impact op de zuidelijke oever. Die hebben aanleiding 
gegeven tot het nemen van de huidige beslissing. Het voorontwerp wordt nog verder uitgewerkt en het 
zicht op de nieuwe ruimten is zo goed als rond. Het ligt niet in de verwachting dat er nog bijkomende 
panden moeten verworven worden en ze drukt zich hierbij voorzichtig uit. Alleszins heeft de stad er 
alles aan gedaan om alles zo correct mogelijk toegankelijk te kunnen aanleggen en het lijkt dan ook dat 
de verwerving van de panden kan worden afgesloten. Raadslid Maxy wil gewoon resumeren en 
onthoudt uit de repliek van de bevoegde schepen dat de mate van noodzakelijkheid dat toch wel 
ergens ruimte overlaat om dit te interpreteren. Het feit dat de brug niet landt op de desbetreffende 
panden maakt dat er inderdaad gesproken kan spreken over de ruimten erlangs en dit zorgt inderdaad 
voor een discussie over de noodzakelijkheid. Anderzijds hoopt ze nu ook zeker dat men strandt wat 
betreft het aantal verwervingen en dat op die manier ook iedereen de mogelijkheid krijgt om verder te 
kunnen. Ze blijft pleiten namens iedereen in de gemeenteraad dat het zeker zinvol is om iets meer tekst 
en uitleg te geven en iets meer inzicht in de technische plannen. Want heeft ze het gevoel dat er wordt 
gepraat over technische plannen waar niemand notie van heeft. Dat is niet OK en dat wringt. Schepen 
Syssauw beklemtoont dat de verwerving van de acht panden geen keuze was, maar een 
noodzakelijkheid. Men insinueert dat het hier ging over naar de ruimte daarnaartoe, maar ze 
beklemtoont dat het de aanleg van de publieke ruimte betrof met de aanwezigheid van de brug die een 
dermate impact had op die panden dat het eigenlijk niet mogelijk was, niet wenselijk was en het een 
zeer slechte zaak zou zijn, moesten die panden blijven staan. Alleen voor het laatste pand, waarvan de 
verwerving vandaag niet wordt bevestigd, was het discutabel en is dit ondertussen uitgeklaard. Wat 
betreft de plannen is in deze gemeenteraad reeds meerdere keren aangehaald dat als er bepaalde 
zaken in onderzoek zijn, dat men niet kan communiceren. Er is een geheimhoudingsplicht ondertekend 
met de Vlaamse Waterweg voor alles dat nog in onderzoek is. De stad kan geen plannen zonder hun 
toestemming vrijgeven en er worden alleen plannen vrijgegeven als alles afgeklopt is.

Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Dries Defossez), 2 stemmen tegen (Dorianne De Wiest, Eddy 
Vandendriessche), 11 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 
Berenice Bogaert, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1 : De Gemeenteraad beslist formeel om het pand gelegen Rijselstraat nr. 184  niet meer te 
verwerven. De delegatieopdracht aan het AGB Woonbedrijf Menen dd. 03.06.2020 hierover wordt deels 
opgeheven, in het bijzonder en specifiek wat betreft het pand nr 184.

Artikel 2 :De eigenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld, alsook De Vlaamse Waterweg en het AGB 
Woonbedrijf Menen. 

17. GR/2020/214 | Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 stad Menen. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40-41.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 332.

Feiten, context en argumentatie

Jaarrekening 2019 werd goedgekeurd (afschrift van dit besluit zie bijlage 1)

Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Er zijn wel een aantal 
bemerkingen van eerder technische aard gemeld (zie bijlage 2). Deze werden bezorgd aan de 
Algemene en Financiële directeur. 



Tussenkomsten

Raadslid Coppens heeft twee technische opmerkingen, waarmee dat hij ook wil onderlijnen dat die 
misschien niet onmiddellijk door politiek ingegeven zijn. Maar bij één opmerking is er toch wel een 
directe link naar de politiek. Het blijft natuurlijk toch wel heel vreemd en dit is zijn eerste opmerking om 
te lezen dat er eerst uitgaven worden gedaan vooraleer dat er krediet voorhanden is of dat er eigenlijk 
te weinig krediet voorhanden was. Dat is eigenlijk absoluut niet de manier waarop de stad moet 
bestuurd worden. Hij weet dat dit in het bedrijfsleven anders loopt waar men een aantal zaken formeel 
gaat beslissen om daarna dan krediet te gaan zoeken. In het politiek bedrijf wordt er gewerkt met 
middelen die niet van ons zijn maar met middelen die aan de bevolking worden gevraagd en daarmee 
moet op een andere manier mee omgegaan worden. En nogmaals hij heeft al opgeroepen naar meer 
financiële transparantie. Hij hoopt dat hij in de toekomst toch dergelijke opmerkingen niet meer moet 
lezen. Er moet eerst budget zijn en dan pas, en dit moet ook ingeschreven zijn, kunnen de zaken 
uitgegeven worden en niet omgekeerd.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur m.b.t. de goedkeuring 
van de jaarrekening 2019.

18. GR/2020/212 | Goedkeuring advies op PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. 
Bevoegdheid orgaan

Artikelen 40 en 41 DLB

Juridische grond

Artikel 2.2.15 VCRO

Feiten, context en argumentatie

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 24 september 2020 
het ‘Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik voorlopig 
vastgesteld. 

Voor planningsprocessen waarvan de kennisgeving voor het opstellen van een plan-Mer uiterlijk op 30 
april 2017 volledig verklaard werd, blijven onderworpen aan de oude procedure voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. De kennisgeving voor dit planproces werd volledig verklaard op 25 november 2015. 
Daarom volgt dit PRUP de oude procedure voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Over dit PRUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van maandag 12 oktober t.e.m. 
vrijdag 11 december 2020. 

Gelet op artikel 2.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening VCRO wordt advies gevraagd over 
de voorlopige vaststelling van het voorgenomen Ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijventerrein Menen 
Wervik - RUP_30000_213_00141_00001.

Het PRUP omvat de toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, bestemmingsplan, kaart met 
register plancompensatie, de bestaande toestand, juridische toestand, Plan-Mer, Ruimtelijk 
veiligheidsrapport (in bijlage). 

Het betreft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik 
deels op grondgebied Menen en deels op grondgebied Wervik. Het gebied wordt ten noord-westen en 
ook in noordoostelijk richting begrensd door wegeninfrastructuur (respectievelijk N58, de N338 end e 
N8). In het oosten bevindt zich een woongebied, dat wordt afgeschermd door een overgangszone 
(zone voor groenbuffer), ten zuidoosten sluit het bedrijventerrein aan op een bestaande zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO en ten zuiden bevindt zich een woonzone dat tevens door een 
overgangszone (zone voor groenbuffer) wordt gebufferd.

Voor dit plan werd ook een Plan-MER opgemaakt met vertaling van de milderende maatregelen 
(toelichtende nota pg 24-25), met door vertaling in de verordenende voorschriften.



Het gebied is gelegen binnen het klein stedelijk gebied Menen, binnen het PRUP afbakening klein 
stedelijk gebied Menen goedgekeurd op 19 maart 2013, met deelplan Menen-Oost (deelplan Menen-
West werd vernietigd door de Raad van State bij arrest op 07-10-2014).

Het SRUP Montre-Laga goedgekeurd  04-10-2012 is gelegen binnen het PRUP gemengd 
bedrijventerrein Menen-Wervik, en zal zich dus op termijn dienen te richten op de voorschriften van het 
PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik waarbij het SRUP zal opgeheven worden.

In het plangebied komen momenteel buurt- en voetwegen voor, deze dienen bij de definitieve 
goedkeuring van het plan afgeschaft via het decreet gemeentewegen (door de gemeente), en in het 
gebied worden nieuwe zachte doorsteken voorzien.

Na participatie met de buurt, georganiseerd door de Provincie 2de helft november 2019, werd ook een 
workshop gehouden begin februari 2020 om de bezorgdheden en potenties d.m.v. ontwerpend 
onderzoek concreter te maken. In deze workshop werd gewerkt op:

-Het verbinden, met bijzondere aandacht voor fietsers en wandelaars, het hele gebied moet 
doorwaadbaar zijn.

-Relatie van de aanpalende woonwijken en het bedrijventerrein, zorgen voor enerzijds een overgang, 
en anderzijds een verbinding tussen beide. 

-Een park als groene voeg: de overgang tussen woonwijk en bedrijventerrein wordt ingericht als publiek 
domein, als een park, dit wordt dus geen klassieke buffer die een bedrijventerrein afsluit. Er zal 
voorzien worden in meerdere lagen van bomen en andere aanplantingen, gronddammen (verordenend 
in de groenbuffer) om het geluid te milderen en als dijklichaam geïntegreerd voor waterbuffers om het 
hemelwater vast te houden en langzaam te infiltreren.

 Er worden tevens groenstructuren voorzien dieper in het bedrijventerrein.

-Een stevig groen raamwerk: er wordt een stevig groen raamwerk uitgebouwd, naast de 'groene voeg' 
en de groene doorsteken worden ook lanen voorzien die meer betekenen dan wegenis, centraal wordt 
een groene laan ingeplant die de ruggengraat van het raamwerk vormt. Deze centrale laan omvat 
wegenis voor vrachtverkeer en personenauto's met een brede parkstrook met bomenrijen, waterpartijen 
en wadi's, fietspaden die gescheiden worden van het autoverkeer door de bomenrij. 

De laan wordt zo ingericht, dat de bedrijven hier niet rechtstreeks op aansluiten, dit om het groen 
karakter te behouden. 

-Het waterbufferend systeem en plek voor biodiversiteit: water dient zoveel mogelijk ter plaatse 
vastgehouden en geïnfiltreerd, een waterbekken, ter hoogte van de toegang van het bedrijventerrein 
kan uitgerust worden met een captatiepunt voor de landbouw.

-Optimale interne en externe verbindingen voor fietsers: fietsers- en voetgangers die zich doorheen het 
bedrijventerrein verplaatsen dit met zo weinig mogelijk conflictpunten.

 De bedrijven worden georganiseerd rond binnengebieden die bereikbaar zijn via erfontsluitingen en 
waarbij parkeren (auto's en fietsen) gedeeld wordt.

Tijdens een tweede workshop gehouden op 2 juli 2020 kon een delegatie van het schepencollege van 
Menen en Wervik bezorgdheden van de buurt verder duiden (cfr. actie beleidsplan Samen Menen 
Maken) en werden de ontwerp stedenbouwkundige voorschriften en plannen verder verfijnd om 
hieromtrent maximaal oplossingen te bieden zoals o.a.

1.       Aanpassen van voorschriften zodat seveso en andere potentieel storende bedrijfsvoeringen (bv. 
stapeling in open lucht van verstuifbare materialen)             definitief geweerd worden

2.        Vergroten van de groenbuffer tot een meer aaneensluitende 16 ha waarvan minstens 50% als 
bos (aanplant van ca 34.000 bomen binnen het                         plangebied).  

3.      Daken moeten verplicht bouwkundig geschikt zijn om zonnepanelen hierop te kunnen plaatsen 
(eventueel door derden)

 



Mobiliteit: het aspect mobiliteit werd onderzocht in het plan-MER. Hierin wordt duidelijk gesteld dat de 
huidige inrichting van de N58 en de rotondes N58-N338 en N58-N8 onvoldoende capaciteit heeft om de 
ontwikkeling van een bedrijventerrein aan te kunnen. Daarom wordt verordenend vastgelegd dat de 
herinrichting van de N58 om de capaciteit te verhogen voltooid moet zijn. Deze werken zijn in 
voorbereiding bij het Vlaamse Gewest.

Het stadsbestuur betreurt de verdere groei van woonzone in een plangebied bestemd voor gemengd 
bedrijventerrein en beschouwt dit als contradictorisch aan de doelstelling van de PRUP Menen-Wervik.

 

 

Voorstel om het PRUP Gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik voorwaardelijk gunstig te adviseren 
mits:
Voorwaarden:

-        Aanpassing van artikel 1.2 fasering “Werken, activiteiten en omgevingsvergunningen in het kader 
van het bedrijventerrein zijn slechts mogelijk nadat de nodige werken om de capaciteit van het hogere 
wegennet te verhogen voltooid zijn. Dit betekent dat deze werken opgeleverd moeten zijn.” Laatst zin te 
vervangen door  : …. Dit betekent dat deze werken voorlopig opgeleverd moeten zijn.”

-        Aanpassing van artikel 1.3.1 concept bedrijventerrein met aanvulling: “Om dezelfde reden zijn 
deze gemeenschappelijke bedrijfserven de enige locaties waar (half)ondergronds parkeren mag 
georganiseerd worden.”  Analoog in artikel 1.3.4. vullen we “Ondergrondse constructies zijn verboden, 
uitgezonderd voor technische installaties” aan met  “en/of parkeren binnen gemeenschappelijke 
bedrijfserf”.

-        Aanvulling op 2.4 beheer: “De zone voor groenbuffer wordt aangelegd ten laatste het eerste 
plantseizoen volgend op de realisatie van de interne openbare wegenis” wordt aangevuld met “, maar 
liefst vroeger als eerste structurele ingreep zodat het groen zich kan ontwikkelen om haar bufferwerking 
maximaal te kunnen realiseren.”

-        Het groenaanleg binnen het plangebied wordt gekozen in overleg met de Groendienst van de 
betrokken steden.

-        Onder punt 4.2. Inrichting schrappen in toelichting  van bewoording “voor de rijwoningen of 
halfopen bebouwing” in zin “de bepalingen van het algemene bouwreglement van de stad Menen zijn 
van toepassing”.

-        Aanpassingen aan de bestaande publieke ruimte dienen te gebeuren in samenspraak met de 
dienst grondgebiedszaken van de betrokken steden. De kosten voor de aanpassingen aan het 
openbaar domein (ook buiten het plangebied) om deze van het plangebied te faciliteren zijn ten laste 
van de ontwikkelaar(s).

-        Aanpassing van 10.1 Bestemming, nl. schrappen van maximaal 20 m en zin aanpassen als volgt 
“De pijlen kunnen verschuiven langsheen de N338” gezien dit verdere optimalisatie toelaat.

-        De stedenbouwkundige voorschriften dienen in verdere proces verankerd te blijven waarbij de 
algemene inrichtingsstudie/-plan  telkens wordt voorgelegd aan en geadviseerd door de beide 
stadsbesturen.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels herinnert eraan dat ongeveer 7 jaar geleden ook een soortgelijk plan rond Menen-
West bestond en dit werd door de Raad van State naar de versnipperaar verwezen. In het huidig 
voorgesteld plan merkt hij dat dit als een kopie overgebleven is en de vergelijkingspunten met het 
vroegere dossier zijn duidelijk. Dit is een historisch dossier voor Menen en met dit dossier gaat 70 ha. 
op de schop van de open ruimte aan de westkant van Menen. Als hij het dossier van de vorige 
gemeenteraad erbij rekent met 36 ha., dan gaat het om ongeveer 110 ha. landbouwgrond die in 2 
maanden verloren gaan. Hij zou graag vernemen wat raadslid Roussel hierover te vertellen heeft, 
omdat ze toch wel de kaart van de landbouw trekt. Het gaat hier om 110 ha. landbouwgrond die van 



bestemming wijzigt. Dit is een zeer lastig dossier met een grote impact op de westelijke kant van de 
stad. In het dossier leest hij dat daar zo'n 100 woningen in betrokken zijn, maar dit zijn er meer dan 
100, zijnde een ganse hoek van Menen zal daar last van hebben als men ook kijkt naar de 
windrichtingen. Als men de tijd neemt om het MER-rapport te lezen, dan zal men op de bladzijden 243 
en 244 opmerken dat het algemeen gezondheidsbeleid van Menen wordt weergegeven met termen als 
dioxines en de PAC's erbij en cadmium. Daarenboven moeten er nog de NOX's aan toegevoegd 
worden. De impact van dit industrieterrein is zeer groot en zeer negatief en dit geldt voor de totaliteit 
van Menen. Men hoeft zich niet te beperken tot de gezondheid en men merkt dat inzake de mobiliteit er 
ook een ontdubbeling van de N58 noodzakelijk is. De stad wenst dit zo snel mogelijk gerealiseerd zijn. 
Men zal zichzelf vastrijden op het vlak van de mobiliteit ondanks de ingreep op de N58.  Ook de relatie 
tussen dit gebied en de N8 is problematisch en dit vormt een groot probleem. Dit dossier met een lange 
geschiedenis heeft een grote vorm van gevoeligheid. De aanpassingen die de stad heeft voorgesteld, 
zijn bedenkelijk en vaak onvoldoende. Hier wordt gesproken over een bos terwijl het gaat om een buffer 
wat het cijfer van de 34.000 bomen zal doen bereiken. Als die bomen in de buffer worden aangeplant, 
zal dit volgens de stad een bos worden. Hij vraagt zich af of hij hier nu moet om lachen of kwaad 
worden of huilen. Het wordt zeer cynisch met problemen die ontstaan op bepaalde plaatsen. Omwille 
van de waterhuishouding worden er geen ondergrondse constructies voorzien, maar Menen wil dit wel 
met het voorzien van ondergrondse parkeervoorzieningen. De stad houdt hier geen rekening met de 
impact op de ondergrondse waterhuishouding en die impact is er zeker op de Grulbeek en de 
Geluwebeek. Hij heeft het nog niet over de grootte van deze constructies. Hij vraagt zich af of dit wel 
gepermitteerd is. Men kent het standpunt van Groen en het standpunt van het schepencollege en 
ondertussen is ook het standpunt van de sp.a duidelijk geworden. Hij vindt het jammer van dit dossier 
en over dit dossier hangt een zweem van arrogantie en hypocrisie. Hij eindigt dat hij geen verdere 
concrete vragen heeft en over dit dossier is niet of onvoldoende nagedacht. Een aantal van de 
gemaakte opmerkingen van de stad komen hem nogal cynisch voor. Raadslid Vandendriessche is 
geen groene jongen en hij moet raadslid Mingels gelijk geven. Dat dossier is zeer slecht voor de 
Menenaars. Hij denkt dat zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet meer van deze open 
ruimte zullen kunnen genieten. Ze zullen de dupe geworden zijn van de vervuiling en de opstoppingen 
en daarom zal hij dit niet goedkeuren. Schepen Syssauw verwijst naar het advies van de stad en het 
standpunt van Groen in dergelijk dossier verbaast haar niet. Ze heeft hier gehoord dat er gewag 
gemaakt wordt van een soortgelijk dossier en dit verbaast haar wel. Zowel naar de inhoud als naar de 
oppervlakte van het  groen zijn er heel wat verschilpunten met het vorig dossier. De verhouding tussen 
het groen en de bedrijfsactiviteiten is helemaal veranderd. Ook werden de toegelaten bedrijfsactiviteiten 
aangepast. Er kunnen geen windturbines en ook geen Seveso-bedrijven komen. Over de opmerkingen 
rond de N8, merkt ze op dat er geen enkele rechtstreekse ontsluiting is op de N8, enkel zijn er zachte 
doorsteken voorzien naar de N8. Alle verkeer wordt afgewikkeld via de Ringlaan en de N58. Inzake de 
waterproblematiek werd niet onbezonnen te werk gegaan en wordt er mee voorzien in de 
duurzaamheid. De stad wenst ook het zuinig ruimtegebruik te gaan promoten door ondergrondse 
parkeermogelijkheid te gaan voorzien en dit op een beperkt aantal plaatsen. Dit is een industriezone 
voor lokale en regionale bedrijven waarbij de ontdubbeling van de N58 hieraan gekoppeld is. Het zal 
nog jaren duren vooraleer het eerste bedrijf hier komt. Meer en meer wordt ook de mobiliteit vergroend. 
De bedrijven moeten duurzaam zijn en voldoen aan de strengste milieunormen. Er mag hiervoor ook 
gekeken worden naar Menen-Oost, een bedrijventerrein van de nieuwe generatie en dat weinig of geen 
hinder oplevert. Bedrijven zullen niet zoals in de jaren zestig hinder of uitstoot mogen veroorzaken. Het 
is belangrijk voor Menen dat er echte economische activiteit komt. Er is effectief behoefte aan ruimte 
voor bedrijven in de regio Menen-Wervik. Raadslid Mingels wenst een korte repliek te geven. Er zijn 
inderdaad wijzigingen in vergelijking met het dossier uit het verleden. Heeft dit te maken met wat de 
stad wil of heeft dit te maken met de vernietiging van het vorige dossier en hij laat dit in het midden. Hij 
is in elk geval blij dat er daar geen Seveso-bedrijven kunnen komen. Wat een bijkomende verbetering is 
dat er daar op dit terrein geen breekwerf komt à la Cnockaert uit Wervik en dat een risico met stofhinder 
inhoudt. Het is de vraag of Menen dit bereikt heeft. Het is in elk geval de tijd die dit heeft gerealiseerd. 
Ondertussen werd het vorig dossier ook door de Raad van State vernietigd. Dit zijn in elk geval zaken 
waaraan we ontsnappen en die de stad in de toekomst parten zou kunnen spelen. Een buffer met veel 
groen is geen toegift. Het is een noodzakelijk iets voor het wonen dat nog enigszins te doen is dicht bij 
economische activiteiten. Uit de MER-studie blijkt het dat geen cadeau is dat de stad krijgt en hij is niet 
blij met deze stelling. De volgende generaties zullen dit niet als een cadeau ervaren. Hij maakt duidelijk 
dat dit dossier gemaakt is om bedrijvigheid die elders hinderlijk is, en om dichter bij de grens te 



brengen. Door het verzet van Groen en van de burgers is men erin geslaagd om te maken dat dit 
terrein er niet gekomen is en mocht het terrein er toch komen, dan zou het een terrein moeten zijn met 
de minste hinder. Op zijn geheel zijn de voorwaarden die de stad wenst op te leggen onvoldoende en 
zal hij tegenstemmen tegen dit advies. Hij hoopt vooralsnog een antwoord te verkrijgen hoe de 
landbouw hier tegenover staat. Hij is benieuwd naar het standpunt van raadslid Roussel.                   

                           
Stemming

Met 27 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, 
Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries 
Defossez), 3 stemmen tegen (Philippe Mingels, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot), 1 onthouding 
(Dorianne De Wiest)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het voorwaardelijk gunstig advies:

gunstig mits aanpassing van hetgeen volgt :

-        Aanpassing van artikel 1.2 fasering “Werken, activiteiten en omgevingsvergunningen in het kader 
van het bedrijventerrein zijn slechts mogelijk nadat de nodige werken om de capaciteit van het hogere 
wegennet te verhogen voltooid zijn. Dit betekent dat deze werken opgeleverd moeten zijn.” Laatste zin 
te vervangen door  : …. Dit betekent dat deze werken voorlopig opgeleverd moeten zijn.”

-        Aanpassing van artikel 1.3.1 concept bedrijventerrein met aanvulling: “Om dezelfde reden zijn 
deze gemeenschappelijke bedrijfserven de enige locaties waar (half)ondergronds parkeren mag 
georganiseerd worden.”  Analoog in artikel 1.3.4. vullen we “Ondergrondse constructies zijn verboden, 
uitgezonderd voor technische installaties” aan met  “en/of parkeren binnen gemeenschappelijk 
bedrijfserf”.

-        Aanvulling op 2.4 beheer: “De zone voor groenbuffer wordt aangelegd ten laatste het eerste 
plantseizoen volgend op de realisatie van de interne openbare wegenis” wordt aangevuld met “, maar 
liefst vroeger als eerste structurele ingreep zodat het groen zich kan ontwikkelen om haar bufferwerking 
maximaal te kunnen realiseren.”

-        De groenaanleg binnen het plangebied wordt gekozen in overleg met de Groendienst van de 
betrokken steden.

-        Onder punt 4.2. Inrichting schrappen in toelichting  van bewoording “voor de rijwoningen of 
halfopen bebouwing” in zin “de bepalingen van het algemene bouwreglement van de stad 
Menen zijn van toepassing”.

-        Aanpassingen aan de bestaande publieke ruimte dienen te gebeuren in samenspraak met de 
dienst grondgebiedszaken van de betrokken steden. De kosten voor de aanpassingen aan het 
openbaar domein (ook buiten het plangebied) om deze van het plangebied te faciliteren zijn ten laste 
van de ontwikkelaar(s).

-        Aanpassing van 10.1 Bestemming, nl. schrappen van maximaal 20 m en zin aanpassen als volgt 
“De pijlen kunnen verschuiven langsheen de N338” gezien dit verdere optimalisatie toelaat.

-        De stedenbouwkundige voorschriften dienen in verdere proces verankerd te blijven waarbij de 
algemene inrichtingsstudie/-plan  telkens wordt voorgelegd aan en geadviseerd door de beide 
stadsbesturen.

 

Artikel 2: Het advies van de gemeenteraad wordt doorgestuurd naar de provincie West-Vlaanderen.

19. GR/2020/190 | Goedkeuring uitbetaling kapitaalsubsidie CC De Steiger 



Bevoegdheid orgaan

 Artikel 247 Gemeentedecreet

Juridische grond

Artikel 247 Gemeentedecreet

Feiten, context en argumentatie

Op de Gemeenteraad van 18/12/2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Hierin is een 
kapitaalsubsidie voor CC De Steiger voorzien van € 185.935.  

Voor CC De Steiger werd het niet-gebruikte deel van de kapitaalsubsidie overgedragen naar 2020-
2025. 

CC De Steiger vraagt de goedkeuring om het nog openstaand bedrag van € 22.235,70 uit te betalen. 

CC De Steiger vzw wil dit toegekend budget gebruiken voor investeringen in aankopen (theater-
technisch) materiaal en in haar infrastructuur. 

CC De Steiger vzw zal aantonen dat ze voldaan hebben aan de wetgeving op de overheidsopdrachten 
en zal alle facturen kunnen voorleggen. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de kapitaalsubsidie van  € 22.235,70 uit te betalen aan CC De 
Steiger vzw, goed. 

20. GR/2020/210 | Lancering jaarlijkse Belfortprijs Menen. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 41 DLB

Feiten, context en argumentatie

Menen heeft een belangrijke centrumfunctie op vlak van onderwijs en wenst die rol ook nadrukkelijk uit 
te dragen. 

Concreet wenst de stad verdienstelijke laatstejaarsstudenten uit eigen stad te erkennen door een 
jaarlijkse thesis-, onderzoeks- en eindwerkprijs uit te reiken. De prijs krijgt de naam Belfortprijs.
De wedstrijd voor de thesis- en onderzoeksprijs staat open voor iedere afstuderende student aan een 
hogeschool of universiteit. De eindwerkprijs staat open voor iedere afstuderende leerling uit het 
technisch onderwijs in Menen. Het principe van de eindwerkprijs werd afgetoetst bij de directeurs van 
het secundair onderwijs. De ontvangen reacties waren positief. 

Afwisselend reikt de stad de Belfortprijs uit aan afstuderende studenten aan de hoge school of 
universiteit en aan afstuderende leerlingen uit het technisch onderwijs in Menen. De eerste editie van 
de prijs wordt georganiseerd voor afstuderende leerlingen uit het technisch onderwijs in Menen.

Inzendingen voor de wedstrijd worden beoordeeld op de volgende criteria:

 de link met de stad Menen;

 de wetenschappelijke kwaliteit;

 de bruikbaarheid voor en/of de toepasbaarheid op de lokale context;

 de nieuwswaarde. 

De jury van de Belfortprijs bestaat uit 8 leden, als volgt samengesteld

 Een vertegenwoordiger van het Cultuurforum;



 De directeur van het cultuurcentrum de Steiger;

 Een vertegenwoordiger van de Menense bibliotheek;

 De afdelingsverantwoordelijke vrije tijd en onderwijs, secretaris van de jury;

 Drie externe juryleden aan te duiden op basis van de thema’s van de inzendingen;

 De schepen van Onderwijs/Bibliotheek (zonder stemrecht). 

In het kader van de Belfortprijs kan de stad ook specifieke thesis- en/of onderzoeksonderwerpen 
voorstellen die verband houden met de lokale beleidsmatige context en/of relevant zijn voor de stad. 

De prijsuitreiking vindt telkens plaats in december van het betrokken jaar. De winnaar van de Menense 
Belfortprijs ontvangt een prijs ter waarde van 800 euro.

Naar aanleiding van de Belfortprijs worden afgestudeerden, aan de hoge school of universiteit, uit de 
stad Menen uitgenodigd met de studentenverenigingen.

Tussenkomsten

Raadslid Soens merkt op dat zijn fractie zeker niet principieel tegen dit voorstel is. Op den duur is toch 
het wel een beetje raar dat voor iedereen die iets vindt, er misschien wel een prijs wordt uitgekeerd. Die 
800 euro kan zeker op een betere manier besteed worden zeker naar de verenigingen toe. Dergelijke 
prijzen worden inderdaad al eigenlijk door de universiteiten of hogescholen uitgeschreven of zelfs door 
derde partijen. Hij vindt dat de communicatie naar de hogescholen en universiteiten niet zo zal 
aanslaan. Hij weet ook dat zijn hogeschool en ook de universiteit KU Leuven campus Brussel, mocht de 
vraag naar communicatie zou komen, dat men gaat zeggen dat ze al prijzen toekennen. Op dit moment 
hebben de hogescholen daar niet de tijd voor omdat er meer dringender zaken zijn dan dit. Het bedrag 
van 800 euro per jaar kan beter op een andere manier besteed worden. Hij vraagt of BSO en ASO, 6de 
jaar dan uit de boot vallen en kunnen deze dan niet deelnemen? Op zich kunnen deze middelen toch 
beter kunnen besteed worden en toch zal hij dit goedkeuren. Raadslid Mingels sluit zich voor een stuk 
aan bij raadslid Soens. Hij stelt zich evenzeer de vraag naar het waarom van deze vraag en op zich is 
het sympathiek om uiteraard voor Menense studenten een prijs te verzinnen. De vraag moet gesteld 
worden in welke mate de stad dan niet in het vaarwater komt van de de universiteiten en hogescholen. 
Hij zal dit niet tegenhouden en hij gaat het mee een kans geven. Dus in die zin moet er van hem geen 
tegenstand verwacht worden, maar het is toch wel een klein beetje vreemd dat de raad met dergelijke 
voorstellen te maken heeft. Hij gaat het een kans geven en bij deze gaat hij zoals de collega's van 
CD&V, mee stemmen maar dat wil eigenlijk niet zeggen dat hij daar 100% van overtuigd is. Laat ons 
zeggen dat hij doet uit sympathie voor de studenten en minder voor het beleid ter zake. Schepen 
Vanryckegem hoort dat er wel sympathie is voor de studenten en niet voor het beleid. Het is een 
beetje jammer dat er geen sympathie is voor deze prijs die toch ons onderwijs en onze studenten een 
duwtje in de rug kan geven. Het beleid van de stad wil het onderwijs in de stad sterker maken en de 
stad wenst dit ook met deze prijs uit te dragen. Het onderwijs wordt aangemoedigd en versterkt door 
een prijs uit te reiken en leerlingen uiteindelijk met een geldsom ook te ondersteunen. Ze hoopt om met 
deze prijs ook de naambekendheid van Menen in de verf te zetten. Ze verwijst ook naar het artikel van 
een aantal studenten die bijvoorbeeld met hun eindwerk onlangs naar het koningshuis mochten 
stappen. Ze hadden een zeer mooi eindwerk gemaakt en zij waren daarmee in de wolken en heel blij 
met deze erkenning. Zij kan zich inbeelden dat niet alleen een prijs voor elke student goed is maar een 
prijs persoonlijk krijgen persoonlijk is niet alleen een zeer grote meerwaarde voor de student zelf, maar 
ook voor de afstudeerrichting, voor de leerkrachten en voor de school zelf. Ten tweede is er de hoop 
om met de criteria van het onderzoek de studenten te kunnen linken aan de stad Menen. Menen is een 
zeer boeiende stad, die voor heel veel onderzoek kan dienen en ook voor de stad als organisatie een 
meerwaarde kan betekenen. Er is de hoop om de leerlingen ook terug te brengen naar de stad als zij 
op zoek zijn naar een werkplek of in een onderneming nieuwe uitdagingen zoeken. Met deze prijs 
kunnen zij ook aangezet worden om Menen te overwegen en om niet te blijven plakken in de 
studentensteden zoals veel te vaak gebeurt. Daarnaast zou de communicatie rond de jaarlijkse prijs 
ook andere kinderen en jongeren ertoe aanzetten om daar een voorbeeld aan te nemen en misschien 
dat in de toekomst dit zeker kansen kan bieden met eindwerken en toekomstkansen kan bieden. Net 
zoals als in andere steden zoals bijvoorbeeld Kortrijk en Izegem kan de stad studenten een duwtje in de 
rug geven en extra financieel een kans kunnen geven om bij de start in hun zoektocht naar een job wat 



te kunnen investeren in een laptop of zaken die ze kunnen gebruiken in de nieuwe werk- of 
studiesituatie. Dit is een initiatief dat voor onze studenten en leerlingen ook ons beleid in de verf kan 
zetten. Raadslid Soens stelt dat het zeker niet zo is dat hij geen sympathie heeft voor studenten, verre 
van dat. Hij wil zeker de twee studenten die daar een prijs hebben gewonnen zeker in steunen. Ze 
krijgen ook de nodige aandacht via facebook en andere media en de stad zal daar zeker de nodige 
aandacht aan schenken. De steun kan  publicitair zijn maar daar hoeft niet altijd een geldbedrag 
tegenover te staan. Misschien kan er naar ondersteuning meer gedaan worden om deel te nemen aan 
andere wedstrijden. Dat kan misschien wel een grotere meerwaarde zijn dan om iedere keer daar 
effectief een geldbedrag aan te spenderen. Dit is voor hem niet noodzakelijk en desalniettemin zal hij 
dit initiatief wel een kans geven net zoals Groen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het reglement voor de jaarlijkse Belfortprijs goed.

21. GR/2020/220 | Leiedal: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2020 
Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

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

Feiten, context en argumentatie

Met schrijven dd. 12/10/2020 van de intercommunale Leiedal, worden wij uitgenodigd voor 
de  Buitengewone Algemene Vergadering van 10/12/2020;
Er moet  1 vertegenwoordiger aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze 
Buitengewone Algemene Vergadering;
De stad Menen bezit 2.830 aandelen - reeks A - die 2.830 stemmen vertegenwoordigen;

Op donderdag 10 december om 17.00 uur wordt de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal 
georganiseerd via Teams Live Events.
De volgende punten dienen vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd:
1. Bevestiging vertegenwoordiging in de Buitengewone Algemene Vergadering
2. Goedkeuring van de agenda en houding van de vertegenwoordiger

Agenda:
1. Jaaractieplan In uitvoering van Artikel 45 van de statuten keurt de vergadering het Jaaractieplan voor 
2021 goed.
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2021 In uitvoering van Artikel 14 van de statuten 
van Leiedal stelt de vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2021.
3. Begroting 2021 In uitvoering van Artikel 45 van de statuten keurt de vergadering de Begroting voor 
2021 goed.
4. Aanstelling commissaris-revisor In uitvoering van Artikel 41 van de statuten benoemt de vergadering 
de commissaris-revisor belast voor de controle van de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022.
5. Varia

In gemeenteraadszitting dd. 30.01.2019 werd de heer Renaat Vandenbulcke als vertegenwoordiger en 
de heer Patrick Roose als vervanger aangeduid voor alle algemene vergaderingen van Leiedal.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 30/01/2019 waarbij De heer Renaat Vandenbulcke – 
schepen werd aangeduid als vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur voor alle algemene 
vergaderingen van Leiedal.

Artikel 2: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Leiedal van 10/12/2020.

Artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
10/12/2020 goedkeuren.

Artikel 4: Afschrift van onderhavige beslissing wordt voor gevolg aan de intercommunale Leiedal 
toegestuurd.

22. GR/2020/185 | Gaselwest - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 - Digitaal 
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. De vergadering zal op digitale wijze gehouden worden 
gebaseerd op de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur en de beslissing 
van de Raad van Bestuur dd. 09.09.2020.

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.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens heeft inderdaad die informatiesessie bijgewoond en misschien zijn er ook andere 
raadsleden dit ze bijgewoond hebben, want het was niet zichtbaar wie allemaal deze sessie bijgewoond 
heeft.  Hij wilt toch één zaak meegeven, die ook voor het lokale niveau en ook voor Menen van belang 
is. Dit is ook  op de informatievergadering aan bod gekomen en hij heeft er dan ook expliciet een vraag 
over gesteld en het hing al lang in de lucht. Het betreft de financiering van Gaselwest en de andere 
vehikels die in Vlaanderen actief zijn. Die vallen allemaal onder de naam Fluvius en het belangrijke 
hieraan is eigenlijk dat de hogere overheden, in het bijzonder de VREG en niet alleen de VREG, 
eigenlijk voortdurend beslissingen nemen die heel veel financiële repercussies zullen hebben op de 
dividendenuitkering en hij wenst zelf die beslissingen niet in vraag te stellen. Hij wil om het algemeen te 
houden de eigenlijke financiële stromen die eigenlijk van daaruit komen, bekijken. Dat is heel 
uitdrukkelijk aan bod gekomen en dat zal misschien niet voor het eerste jaar zijn en misschien ook niet 
voor het tweede jaar, maar het is toch wel heel duidelijk dat het van heel nabij moet opgevolgd worden. 
In zijn vorige tussenkomst heeft hij over de financiële risico's gesproken en hij denkt dat dit een 
bijkomend financieel risico is waarmee terdege rekening moet gehouden worden. Hij heeft 
geprobeerd  om dit ook mathematisch financieel in kaart te brengen. Schepen Roose meldt dat het is 
inderdaad zo dat zoals raadslid Coppens meldt, dat er een opmerking werd gegeven binnen Fluvius 
waarop gerapporteerd werd naar de raad van bestuur van Fluvius. Dit wordt doorgespeeld en 
doorgesproken met de diverse steden en gemeenten. Er zijn daar inderdaad heel wat gesprekken 
lopende en men is zich daarvan bewust, maar het is nog te vroeg voor Fluvius om de steden te 
informeren wat de consequenties kunnen zijn. De discussies zijn nog lopende en de stad wordt daarvan 
op de hoogte gebracht binnen de bestaande regionale bestuurscomités. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 15 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 
4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 
38, 40 en de bijlage 1bis en bijlage 3 - Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter.

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

Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met inbegrip van 
de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Gaselwest.

Artikel 3.1
- in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering De vertegenwoordiger van de 
gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Gaselwest op 15 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

Artikel 3.2
– in geval van schriftelijke algemene vergadering Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende 
agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit 
geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 
vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een 
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende 
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende 
overheid.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be ..

 

23. GR/2020/203 | Psilon: Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15.12.2020 
Bevoegdheid orgaan

DLB afdeling 3 - art. 413 en volgende

Juridische grond

Statuten Psilon art 32 - art 40

DLB  Afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Feiten, context en argumentatie

Hierbij worden wij uitgenodigd, met aangetekend schrijven dd. 16.10.2020, voor de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon.
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 15 december 2020 om 18u00 in de aula van crematorium 
UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk, met de volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2021
2. Vaststelling begroting 2021

In GR dd. 30.01.2019 werd mevrouw Griet Vanryckegem aangeduid als vertegenwoordiger en 
mevrouw Virginie Breye als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van Psilon.

Stemming



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het hierboven vermelde agenda voor de 
algemene vergadering van 15.12.2020 PSILON - Intergem. Vereniging voor Crematoriumbeheer in 
Zuid-West-Vlaanderen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal 
zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de  buitengewone algemene vergadering dd. 15.12.2020 goedkeuren.

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan PSILON Intergem. Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.

24. GR/2020/217 | WVI: Buitengewone algemene vergadering op 16.12.2020 om 18.30 uur. DIGITAAL 
Bevoegdheid orgaan

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend

Juridische grond

Art. 23 DLB
Art. 14§2 Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad
DLB afdeling 3. Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen - art 413 en volgend
Art. 12 en 13 van de statuten van WVI.

Feiten, context en argumentatie

In uitvoering van artikel 12 en 13 van de statuten worden wij uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering van de deelnemers.
De vergadering vindt plaats op woensdag 16 december 2020 om 18.30u. In functie van de 
coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal georganiseerd via MS Teams.
De vertegenwoordiger zal via e-mail een vergaderverzoek ontvangen met een link waarmee hij kan 
deelnemen aan de vergadering.

Agendapunten
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 03-06-2020
2. Begroting 2021
3. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
4. Mededelingen

We vestigen uw aandacht op artikel 447 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een 
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van 
lid van een van de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet lokaal 
bestuur.

In Gemeenteraad dd. 30.01.2019 werd de heer Patrick Roose aangeduid als vertegenwoordiger en 
mevrouw Mieke Syssauw als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van WVI.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de buitengewone 
algemene vergadering van WVI dd. 16.12.2020.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering zal 



zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de 
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 goedkeuren.

Artikel 3: Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale WVI.

25. GR/2020/194 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 7 oktober 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 7 oktober 2020 ?  Art 32 van 
het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen 
en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als 
goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
algemeen directeur.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels heeft 2 opmerkingen in verband met het verslag van vorige keer. Twee opmerkingen 
die te maken hebben met het agendapunt van het RUP Hagewinde. In het verslag staat dat "de 
berekeningen worden gemaakt op gemiddeld 400 woningen". Hij wil duidelijk stellen dat de 
berekeningen niet voorkomen in het dossier zelf en dat het zijn berekeningen zijn gebaseerd op een 
gemiddelde van 400 woningen. Uit het verslag zou men kunnen afleiden dat er in het dossier 
berekeningen zitten en dat is niet waar. Dat zou hij willen rechtzetten. Een tweede puntje dat hij willen 
laten corrigeren is het gegeven van de afvalwaterproblematiek. De afvalwaterproblematiek komt aan 
bod in het kader van de buffering en dat staat eigenlijk in het verslag. Hij heeft zich eigenlijk in zijn 
discours heel pertinent onthouden van elke opmerking die te maken heeft met het domein afvalwater en 
hij is daar helemaal niet op ingegaan en hij heeft wel gezegd dat hij er niet zou op ingaan. Dus 
waarschijnlijk heeft de algemeen directeur ons daar verkeerd begrepen. Hij is dus ook niet ingegaan op 
die waterafvalproblematiek. Hij zal deze twee zaken doorgeven per mail aan de algemeen directeur om 
dit te corrigeren.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Dries Defossez), 1 niet gestemd 
(Eddy Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 7 oktober 2020  wordt goedgekeurd mits rekening te houden 
met de opmerkingen van raadslid Mingels.

26. GR/2020/195 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond



Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

 

Raadsleden raadsleden Vandendriessche, Bogaert, Soens, Mkrtchyan, Bonte-
Vanraes,  Poot,  Mingels,  Maxy hebben mondelinge vragen ingediend. 
Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
1. Vraag ivm het opruimen van bladeren van de bomen die niet opgeruimd worden.
Betreft het opruimen van bladeren van de bomen die niet opgeruimd worden. Het valt mij op dat vele 
mensen de moeite niet doen om de bladeren in de goot op te ruimen. Dit leidt tot verstopte riolen. Wat 
is het stadsbestuur van plan in deze? Ook staan er te weinig kooien in het straatbeeld. 

Schepen Roose antwoordt dat volgens artikel 104 van het APV iedereen verplicht is om de straatgoot 
en rioolroosters rein te houden (zie infra). De gemeenschapswachten kunnen dit meenemen tijdens hun 
controle onkruid. “De aangelanden moeten erover waken dat de voetpaden, gazons, halfverharding, 
rioolroosters en de straatgoten palend aan 28 het onroerend goed dat zij respectievelijk bewonen, 
gebruiken of in eigendom houden, in nette staat blijven door ondermeer vuilnis, modder en onkruid weg 
te nemen. De bewoners of gebruikers zijn in eerste orde gehouden, de eigenaars in tweede orde (doch 
hoofdelijk verantwoordelijk)”. In de herfstperiode is het moeilijk om alle bladeren van de bomen te 
verwijderen. Er hoeft ook niet altijd geveegd te worden. Na een winderige periode is een plaatselijke 
ophoping tijdelijk mogelijk. Als er een probleem zou zijn, mag dit steeds worden doorgegeven op 
info@menen.be. Tijdens de bladval kunnen de bladeren afkomstig van het voetpad en de greppel in de 
bladkorven gedeponeerd worden. In de entiteit Menen staan 75 bladkorven. Deze worden geregeld 
geledigd. Deze zijn niet voorzien voor het particulier groen dat via een groencontainer van MIROM dient 
te  worden opgehaald of via een compostvat. De bladkorven worden enkel geplaatst in zones waar 
meerdere straatbomen staan of een park aanwezig is. Waar groenzones zijn, kunnen de bladeren 
tussen de planten verdeeld worden. Raadslid Vandendriessche vindt dat de stad zijn best doet maar 
de mensen steken in de bladkorven nog zaken die er niet in horen, maar dat zal zeker het mensdom 
zijn. 

 

2. Vraag ivm een onveilige situatie in de Moeskroenstraat.

Betreft mondelinge vraag over een onveilige situatie in de Moeskroenstraat .  
Op vraag van  een bewoner van de Moeskroenstraat wil ik een onveilige situatie aankaarten. Komende 
van het Hoornwerk richting Rekkem ter hoogte van de Koninginnestraat staat geen bord dat linksaf 
verboden is. Verschillende bestuurders die het toch doen brengen mensen die uit die straat komen, in 
gevaar. Waarom geen bord dat het verboden is om links af te slaan? Dat zou deze situatie ten 
goede komen.

Schepen Roose antwoordt dat een gelijkaardige melding omtrent deze situatie gekend is bij de dienst 
mobiliteit. In laatste overleg op 14 september tussen de dienst, schepen Roose en de mobiliteitsdienst 
van de politie, werd de melding daaromtrent behandeld. De melder gaf toen zelf aan dat het om een erg 
klein aantal keren zou gaan. Bovendien was er de inschatting dit vooral voorvallen zijn bij het afsluiten 
van de Barakken op zondag. Hetzelfde stelt zich in de omgekeerde richting als men van de Palma 
richting Rijselstraat rijdt en daarom werd besloten om op de Moeskroenstraat (komende vanaf de 
rotonde) een bord C31 (verboden rechtsaf te slaan) te plaatsen om de situatie er te verduidelijken. Er is 
ook de richtlijn om het aantal borden te beperken. Als er opmerkingen worden gemaakt, dan wordt er 
steeds teruggekoppeld. Raadslid Vandendriessche weet dat er nog altijd daar mensen zullen willen 
rijden of is dit hier weer het mensdom? 

3. Vraag ivm sluikstorten in de Dadizelestraat.



Betreft sluikstorten in de Dadizelestraat 
Op een van mijn wandelingen, ditmaal in de Dadizelestraat, heb ik eens vanaf het kerkhof tot aan de 
autostrade, het aantal blikjes en verpakkingen in de gracht en berm, enzovoort, geteld.Ik heb daar 
ongeveer 50 stuks afval geteld ! Wanneer de prijs van de huisvuil en blauwe zakken zou omhoog gaan, 
heb ik mij daar niet mee akkoord verklaard. Volgens de bevoegde schepen zou het allemaal zo'n vaart 
niet lopen. Overal waar ik wandel of fiets zie ik afval liggen. Wat is de bevoegde schepen van plan om 
dit te vermijden?

Schepen Roose antwoordt dat netheid prioritair beleid is voor de stad en zwerfvuil en sluikstorten 
blijven inderdaad een groot probleem. Hij is ook blij dat de mensen wandelen en fietsen en in deze 
coronatijden nemen de mensen maaltijden met zich mee op het publiek domein met als gevolg dat de 
straatafvalbakken veel meer vol zitten. Hetzelfde ziet men bij de glasbollen en het huishoudelijk afval. 
De mensen zitten dus meer thuis en maken meer gebruik van het publiek domein en dat is een correcte 
inschatting. De stijging van de restafvalzakken heeft daar niets mee te maken en er is geen link tussen 
sluikstorten en financiële problemen. Via de sociale kruidenier wordt hier wel aan tegemoet gekomen. 
Het stadsbestuur zet in op sensibilisering met een aantal acties zoals de World CleanUp Day en kan 
een beroep gedaan worden op een groot aantal Mooimakers. Verenigingen en scholen worden 
gestimuleerd om verschillende acties op het getouw te zetten. Voor de handhaving wordt ingezet op de 
gemeenschapswachten-vaststellers, de politie, MIROM en de groene ridders. De stad doet heel wat 
inspanningen om iedereen mee te krijgen in het verhaal van Menen als een nette stad. Raadslid 
Vandendriessche ziet ook dat de stad zijn best doet en hopelijk leren de mensen om niet meer aan 
sluikstorten te doen. 

 

Mondelinge vragen van raadslid Bogaert.

4. Vraag ivm werken voor een veilige schoolomgeving – Fabiolalaan Menen.
Op de gemeenteraad van 02 september 2020 heb ik het probleem aangekaart van het niet betrekken 
van de omwonenden n.a.v. de werken voor een veiliger schoolomgeving in de Fabiolalaan.  Ik kreeg 
antwoorden op mijn vragen door de bevoegde schepen. Deze werden ook opgenomen in het verslag 
van deze gemeenteraad en ik citeer uit het verslag : “ De oproep van de Vlaamse overheid tot 
subsidiëren van de schoolomgeving   (119.000 euro) heeft dit dossier in een stroomversnelling 
gebracht, er kon   onmiddellijk voor 10 schoolomgevingen een aanvraag ingediend worden. 
De indieningsperiode voor de aanvraag was evenwel te kort om samen, met alle betrokkenen tot een 
plan te komen .Bij de opmaak van een dergelijke inrichting   samen met de scholen, wordt het over het 
algemeen zeer moeilijk om tot een voor iedereen gedragen plan te komen. De uitvoeringstermijn voor 
de inrichting van de schoolomgeving is ook beperkt na toekenning van de subsidies en het 
ideale moment voor uitvoering is ook in de grote vakantie om de hinder voor de school, maar ook voor 
de omwonenden te gaan beperken. De periode was inderdaad kort, maar ideaal wegens de grote 
vakantie. Hij meldt dat de vraag van de bewoners naar aanleiding van de melding van de bewoners 
reeds onderzocht werd, maar dient nog in overleg met de politie verder afgepunt te worden, eventueel 
met andere oplossingen.“ Door de bewoners vooraf niet te raadplegen, stelde ik in hun naam in de 
gemeenteraad van september dus die vragen. U beloofde toen ondermeer om de vragen van de 
bewoners met de politie af te punten.

Vragen:
1. Is men bereidt vanuit het beleid om te zoeken naar een oplossing voor de
   vragen van de bewoners uit de Fabiolalaan ?

2. Is dit afpunten met de politie reeds doorgegaan ? Zo ja, wat is het resultaat ?

3. Binnen  welke termijn mogen de bewoners enig antwoord ontvangen ?

Schepen Roose geeft aan dat deze meldingen mogen doorgegeven worden aan de diensten. Er zijn 
wel een aantal opmetingen gedaan en er is nog geen afwerking van een mogelijke oplossing. Eerst 



moet een degelijk advies afgewacht te worden vooraleer de betrokkenen te informeren. Raadslid 
Bogaert vraagt of er hier geen termijn kan op gezet worden. Men is ondertussen al 2 maanden verder 
of gaat het nog 2 maanden langer duren? Kan er ondertussen niet met die bewoners worden 
gesproken, want zij dragen ondertussen de gevolgen van deze werken. Schepen Roose vindt dat er 
zeker niet tot de volgende gemeenteraad gewacht moet worden om iets te melden, mocht er iets in de 
communicatie misgelopen zijn.   

  

5. Vraag ivm ereburgerschap stad Menen voor Serge Berten.
In de krant van 13 november 2020 konden wij lezen dat het voorstel van de Meense Wereldraad om 
Serge Berten postuum het ereburgerschap van Menen toe te kennen door het Schepencollege 
verworpen werd. Blijkbaar steunde het Schepencollege zich op het bestaande Stedelijk reglement 
terzake waarbij het ereburgerschap aan een levende persoon dient toegekend te worden.

In het stedelijk reglement – goedgekeurd op de gemeenteraad van 27.02.2003 - dagordepunt 28 – 
werd het volgende beslist : § 1 : Het ereburgerschap van de stad Menen kan toegekend worden een 
natuurlijke persoon, die als (gewezen) burger van de stad Menen door een bijzondere verdienste aan 
de stad Menen een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft gegeven én die ook als 
persoon een grote faam en aanzien heeft verworven met een Vlaamse, nationale of internationale 
uitstraling”.  

In dit reglement is nergens terug te vinden dat het om een “levende persoon” dient te gaan !

Ik pleit er dan ook voor om – indien dit toch nodig zou blijken – het bestaande reglement aan te passen 
of te verduidelijken.
Als er één iemand is in Menen die het ereburgerschap verdient dan is het wel Serge Berten. Hij heeft 
voor zijn idealen van solidariteit, broederlijkheid en rechtvaardigheid zelfs zijn leven gegeven. Zijn dat 
geen bijzondere verdiensten die aan de stad Menen een Vlaamse, Nationale of Internationale uitstraling 
geeft ?

Vraag :
1. Is het Schepencollege bereidt om het bestaande reglement voor het toekennen  
    van het ereburgerschap van de stad Menen aan te passen, uit te breiden en/of te 
    verduidelijken en het ter beslissing aan de gemeenteraad voor te leggen ?

2. Zal het Stadsbestuur dan bereidt – op basis van het eventueel aangepast 
    regelement - het ereburgerschap postuum aan Serge Berten te verlenen ?

Mondelinge vraag van raadslid Mingels.
6. Vraag ivm communicatie omtrent ereburgerschap van Serge Berten. 
Uit het verslag van het CBS dd 28/10/2020 blijkt dat er in het kader van een voorstel tot het postuum 
toekennen van het ereburgerschap aan Serge Berten een discussie is geweest en een beslissing 
genomen. De leden van deze gemeenteraad hebben ook weet van de mondelinge vraag die ik gesteld 
heb begin september dit jaar en de discussie die daarop is ontstaan.

Wat er van zij… het CBS heeft besloten om het voorstel van de dienst annex de bevoegde schepen te 
verwerpen. Volgens een online persartikel gaat het om de weigering om het reglement ter zake aan te 
passen zodat het postume ereburgerschap mogelijk moet worden. Ik heb het bestaande reglement 
doorgenomen en ik zie - eerlijk gezegd - het probleem niet.

Ik heb ook weet van voorbereidende gesprekken met de familie en uitspraken van de zijde van deze 
coalitie dat het wijzigen van het betreffende reglement eigenlijk niet meer is dan een formaliteit. Niets 
blijkt intussen minder waar.

Mijn vraag gaat eigenlijk niet zozeer over de beslissing die ik uiteraard betreur… Wat mij vanavond 
vooral interesseert is het antwoord op de vraag wanneer en op welke manier dit CBS de familie heeft 
ingelicht over haar beslissing van 28/10/2020?



Schepen Ponnet verwijst naar het recent bezoek dat hij aan de familie van Serge Berten gebracht 
heeft. Hij werd een gezellige babbel. Over het ereburgerschap stelde hij dat dit eerst op het 
schepencollege diende behandeld te worden om daarna door de gemeenteraad goedgekeurd te 
worden. In principe is dit op zich geen moeilijke zaak. Op het schepencollege werd echter beslist dat 
het ereburgerschap maar kon toegekend worden aan natuurlijke personen (stopt bij het overlijden) en 
op basis van het huidige reglement kon het ereburgerschap niet toegekend worden aan Serge Berten, 
die overleden is. Naar aanleiding van het 40-jarig verdwijnen van Serge Berten in 2022 zullen een 
aantal acties, zoals een academische zitting, op het getouw gezet worden zodat het belangrijk is de 
nagedachtenis aan Serge Berten niet zou verdwijnen. Er werd een park naar hem genoemd en ook een 
beeld werd opgericht. De jaarlijkse herdenking toont ook het respect aan dat de stad heeft voor Serge 
Berten. Het is ook niet zo dat de stad laat in gang geschoten is. Deze kwestie werd reeds op 25 
augustus 2020 geagendeerd voor de algemene vergadering van de Wereldraad op 1 september. Hierbij 
werd het voorstel gelanceerd het ereburgerschap toe te kennen aan Serge Berten en werd tevens het 
idee geopperd een film/documentaire over Serge Berten te (laten) maken. Er zou ook een academische 
zitting georganiseerd worden in samenwerking met Guatebelga. Op de algemene Vergadering van de 
Wereldraad op 20 oktober werd de vraag van Guatebelga, om de vertaling van het internationaal 
crimineel recht (Joint criminal enterprise) naar Belgisch Recht, financieel te ondersteunen, besproken 
en positief geadviseerd. De schepen is tekort geschoten dat hij dit niet direct persoonlijk aan de familie 
gemeld heeft en de pers heeft de familie hiervan op de hoogte gebracht. Hij neemt hiervoor de 
volledige verantwoordelijkheid op zich. Raadslid Bogaert vindt dat er geen antwoord gekomen is op de 
vraag naar het ereburgerschap. Volgens haar kan het ereburgerschap wel degelijk via het reglement 
toegekend worden en is het stadsbestuur desgewenst bereid om het reglement aan te passen? 
Raadslid Mingels heeft ook het reglement goed gelezen en de verwijzing naar een natuurlijk persoon 
lijkt hem vreemd. De vraag moet niet vanuit de Wereldraad gesteld en is niet nodig en vormt een 
overbodig maneuver. Het is het schepencollege die de voordracht doet. Hij is tevreden te horen dat 
schepen Ponnet stelt dat hij een persoonlijke fout gemaakt heeft en dit ook toegeeft. Hij kan ook niet 
anders stellen dat er een fout in de communicatie gebeurd is. De familie was dus eerder ingelicht van 
het standpunt van het schepencollege door een vraag van de pers. Een familielid heeft de schepen dan 
opgebeld met de vraag om meer uitleg. Hij is tevreden met de uitleg van schepen Ponnet, maar hij is 
niet tevreden omdat het dossier in een impasse zit. Hij zou betreuren moest men hier blijven in zitten. In 
het reglement is een belangrijke taak weggelegd voor het schepencollege en hij zou het appreciëren 
mocht die rol opgenomen worden. Wat ooit beloofd is geweest en naar aanleiding van het het ontslag 
van de medewerker is hier een andere dynamiek ontstaan en kon er een aanzet gegeven worden. Hier 
is nu geen andere dynamiek. De familie is niet kwaad, maar wel ontgoocheld en ze heeft zelf 
inspanningen moeten leveren om meer informatie te bekomen. Heel wat vrijwilligers zijn kwaad over het 
gegeven antwoord en hij vindt dat het stadsbestuur deze crisis als een kans moet zien om er alsnog 
iets van deze nieuw dynamiek te maken Schepen Ponnet ziet ook dat er een andere dynamiek is naar 
aanleiding van een wissel in de administratie. Nu hangt het niet meer af van één persoon en de leden 
van de Wereldraad werken nu meer samen en de gesprekken zijn veel dieper. Volgens hem is het 
ereburgerschap niet mogelijk volgens het reglement en het is zo dat het reglement niet gewijzigd is 
geweest.         

Mondelinge vraag van raadslid Soens.

7. Vraag ivm Vlaams noodfonds Menen: verdeling Menen.
Op 30 juni werd het volgende onder meer gepubliceerd op jullie website:

“De Vlaamse Regering maakte onlangs middelen vrij voor de sport-, jeugd- en cultuursector. Dit 
om het verlies aan middelen door corona voor het verenigingsleven deels te compenseren. We 
zijn blij met deze extra steun voor onze verenigingen en willen die als een goede huisvader 
besteden”, zegt burgemeester Eddy Lust ook bevoegd voor Jeugd.
Het stadsbestuur weet dat corona een grote impact had op het lokaal verenigingsleven in Menen, 
Lauwe en Rekkem. “De middelen die de Stad Menen vanuit het Vlaams noodfonds ontvangt – 546.222 
euro in totaal – moeten dan ook integraal terugvloeien naar ons lokale weefsel. Zowel op korte termijn, 
om hen in deze coronatijden een stevig duwtje in de rug te geven, als op middellange termijn gaan we 



ons lokaal verenigingsleven extra ondersteunen”, vullen schepenen Herman Ponnet (Sport) en Griet 
Vanryckegem (Cultuur) verder aan. “In het najaar werken we in overleg en na bevraging van onze 
adviesraden met het resterende bedrag een concreet voorstel uit waarmee we ons verenigingsleven 
ook gestructureerd willen versterken”, besluit burgemeester Eddy Lust. De maanden oktober, november 
en december zijn voor héél wat verenigingen "het moment" om hun kas te spijzen. Ten gevolge van de 
huidige coronasituatie verliezen verenigingen nu die broodnodige inkomsten om (eventuele) 
investeringen, kosten, activiteiten (in de toekomst bijvoorbeeld weekends & kampen) te kunnen 
financieren. Zoals het er nu naar uitziet zal, tot het vaccin er, is grote evenementen (fuiven, feesten, 
enz.) niet kunnen plaatsvinden met als gevolg terug inkomstenverlies. Hoe zal het stadsbestuur daarop 
anticiperen? 

Nog enkele bijkomende vragen:

a) Is er al overleg en/of een bevraging gepleegd met de diverse adviesraden omtrent de verdere 
verdeling van de middelen van het Vlaams noodfonds?

b) Hoeveel is er al effectief gespendeerd geweest van die 546.222,00 EUR en kunnen we daarvan een 
overzicht krijgen?

c) Wat met eventuele terugbetalingen (naar aanleiding van toegestane leningen) naar de Stad toe? Kan 
er uitstel verleend worden aan verenigingen indien nodig (in het geval van een precaire financiële 
toestand)?

Schepen Vanryckegem antwoordt dat het stadsbestuur een plan maakte op korte en lange termijn. Op 
korte termijn werd €87 796 verdeeld. Op lange termijn werd een voorstel uitgewerkt dat aan de 
adviesraden werd voorgelegd. Samen met de adviezen van de raden brengt het College van 
Burgemeester en Schepenen dit plan op de gemeenteraad van 16/12/2020. Het plan op lange termijn 
zoals hierboven omschreven, werd de afgelopen weken op de sportraad, jeugdraad en het cultuurforum 
(deze vonden digitaal plaats) voorgesteld en afgetoetst met de betrokkenen. De adviezen op dit plan 
worden meegenomen naar het College van Burgemeester en Schepenen ter doorverwijzing naar de 
gemeenteraad van 16/12/2020. Met de verenigingen werd samengewerkt op een participatieve manier.

Geïnvesteerd op korte termijn: €87 796
-        20% extra van de jaarlijkse reguliere subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd

-        20% extra van de nominatieve subsidie (gebaseerd op 2019) voor sport, cultuur en jeugd

-        financiële ondersteuning zomerkampen met overnachting €20 per lid die ingeschreven is voor 
desbetreffend zomerkamp met overnachting

 

Mondelinge vraag van raadslid Mkrtchyan.
8. Vraag ivm situatie Artsakh.
Op 27 september werd Nagorno-Kharabakh/ Artsakh  aangevallen door Azerbeidjan. Nagorno-
Kharabakh is een gebied die zich bevindt in Azerbeidjan, maar het inheemse bevolking bestaat uit 
Armenen. Om dit heel kort toe te lichten, tijdens de Sovjet- Unie gaf Stalin dit stuk land aan Azerbeidjan 
ter onderhandeling voor olie met Turkije. In deze periode heeft Azerbeidjan ettelijke oorlogsmisdaden 
begaan ; rekruteren en inzetten van jihadisten, het gebruiken van clustermunitie en chemische wapens 
(dit betekent ook een ecologische ramp), het folteren van oorlogsgevangenen en het gebrek aan 
onderscheid tussen militaire en civiele doelwitten. Ten gevolge van deze oorlog zijn er aan beide 
kanten enorm veel slachtoffers gevallen waaronder 4750 Armeense soldaten. Het aantal slachtoffers 
aan Azerbeidjaanse kant is niet bekend gemaakt ; dit kan te wijten zijn aan het gebrek aan persvrijheid 
in het land ( WPFI 168 van de 180). Het huidige akkoord gesloten tussen Azerbeidjan, Armenië en 
Rusland houdt geen duurzame vrede in; het is slechts een staakt-het-vuren. De afgelopen 30 jaar heeft 
aangetoond hoe gemakkelijk het is geweest om dat laatste te verbreken en daarom is er ook nood een 
duurzame oplossing in de regio. Naar mijns inziens is de onmiddellijke erkenning van de 
onafhankelijkheid van Artsakh de enige mogelijke oplossing. Door wederzijds gebrek aan vertrouwen 
durven de bewoners van de veroverde- en aangrenzende  gebieden door Azerbeidjan  daar niet meer 



te wonen. Uit wanhoop hebben heel wat burgers hun huizen in brand gestoken en zelfs graven van 
overleden familieleden uitgegraven en meegenomen. Ongeveer 90 000 inwoners van Artsakh zijn 
ondertussen gevlucht naar Armenië, ter referentie Menen telt ongeveer 30 000 inwoners; stel je nu 
eens voor dat wij allemaal zouden moeten vluchten en dat maal 3. Ik hoor jullie denken “ maar wat 
heeft dit probleem met ons te maken?. Ik zal niet ingaan op wat de lange termijn gevolgen kunnen zijn 
voor België, maar ik vraag jullie wel om na te denken over de grote Armeense gemeenschap, niet enkel 
in Menen, maar ook in België, die op dit moment al meer dan 40 dagen in rouw is en ongetwijfeld een 
familielid verloren heeft of wanhopig op zoek is naar iemand die sinds de oorlog vermist is.

Hierbij heb ik twee vragen.

-         Mijn eerste vraag is of onze stad ook een steunbetuiging kan formuleren voor de getroffenen van 
deze oorlog, bij voorbeeld via de Wereldraad die zich  over wereldproblematieken buigt en steun biedt 
aan oa slachtoffers van oorlogsgeweld.  

-         En als tweede vroeg ik mij af of wij als stad humanitaire hulp kunnen bieden aan de vluchtelingen 
van Artsakh?

Schepen Ponnet stelt dat het haar siert dat ze situatie van het vaderland van haar ouders wil 
aantrekken. Wie de geschiedenis van een land niet kent, kent de problemen van vandaag niet. Er wordt 
naar de wapens gegrepen als twee gemeenschappen elkaar niet meer spreken en begrijpen. Hij kan 
hierover verder geen standpunt innemen want de stedelijke situatie is multicultureel en hier is de stad 
verantwoordelijk om de rust te bewaren. Als er een humanitair probleem opduikt, dan stelt hij voor dat 
het raadslid dan een vraag stuurt naar de Wereldraad. Raadslid Mrktchyan stelt voor dat de 
humanitaire hulp verder wordt besproken en als stad kan er hulp geboden worden. Ze zal contact 
opnemen om verder te helpen.

Mondelinge vraag van raadslid Bonte-Vanraes
9. Vraag ivm # stopgeweldtegenvrouwen.
Op 20 november voert Vrouw en Maatschappij – CD&V politica  haar 20 e Witte Lintjesactie rond het 
escalerend partnergeweld. De gelofte ‘ Tot de dood ons scheidt ‘ is een ontroerende liefdesverklaring, 
maar kan ook een heel sinistere bijklank krijgen. Uit de cijfers blijkt dat tijdens de lente lockdown het 
aantal oproepen naar 1712 , de hulplijn voor vragen rond geweld en misbruik, met maar liefst 70 % 
gestegen was. Het voorbije jaar  waren er 150 gerapporteerde gevallen van potentieel dodelijk 
partnergeweld waarbij minstens 20 mensen daadwerkelijk het leven lieten. Dit jaar zal dit aantal een 
pak hoger liggen door de 2 lockdowns en bijkomende stress door de coronamaatregelen. We moeten 
niet ver zoeken naar voorbeelden, deze zomer nog liet onze collega Ilse Uyttersprot daarbij het leven. 
Helaas heeft ook onze stad hiermee te maken. Vorige week in het Nieuwsblad konden we een 
getuigenis lezen van een dame uit onze gemeente. Ze had de moed had om, na 2 jaar partnergeweld in 
stilte te ondergaan,  het vreselijke verhaal naar buiten te brengen. Een walgelijk verhaal. Het verborgen 
karakter, de ernstige consequenties en de moeilijk te doorbreken cyclus van partnergeweld vragen een 
specifieke aanpak.

Het nationale beleid heeft al heel wat maatregelen en initiatieven uitgewerkt zoals

Tijdelijk huisverbod, Stalkingsalarm, Hulplijn 1712, CAW dienst slachtofferhulp, Family Justice centers, 
Zorgcentra na seksueel geweld en ook daderhulpverlening. Goede initiatieven maar niet voldoende.

Stadsbestuur en politiekorps staan dichter bij hun bewoners en kunnen zeker ook hun steentje 
bijdragen.

We vragen dan ook 2 eenvoudige zaken :

De Hulplijn 1712  actief bij het publiek bekend te maken vb in Leiedraad, sociale media, flyers,…

Partnergeweld prioritair te maken tijdens het zonaal veiligheidsoverleg tussen burgemeester, politie en 
parket.

Kunnen wij daarop rekenen ?

Dankjewel bij voorbaat



PS : het was eigenlijk de bedoeling om op de GR aan iedereen een Wit Lintje op te spelden en wat 
duiding te geven rond het thema. Dit is helaas nu niet mogelijk, vandaar dat ik het in vraagvorm 
geformuleerd heb.

De burgemeester antwoordt dat Intrafamiliaal geweld (IFG) één van de prioriteiten van het Meense 
veiligheidsbeleid is. Onder intrafamiliaal geweld wordt verstaan: geweld binnen de familie. Ook wel 
geweld in het gezin of gezinsgeweld genoemd. Het gezin/ familie wordt in ruime zin gezien. Het heeft 
betrekking op de ouders, grootouders, stiefouders, pleegouders, (stief)broers en (stief)zussen, 
pleegkinderen...  Er zijn verschillende vormen van intrafamiliaal geweld. Deze verschillende vormen 
kunnen zich soms gedeeltelijk overlappen. Het gaat om partnergeweld, stalking, siblinggeweld (geweld 
tussen broers en zussen), kindermishandeling, kinderverwaarlozing, ouder(en)mishandeling, 
eergerelateerd geweld en kinderen als getuige van partnergeweld. Dit geweld kan verschillende vormen 
aannemen. Het kan gaan om fysiek, psychisch en seksueel geweld. We mogen economische 
verdrukking, en isolatie ook zeker niet vergeten, want dit zijn ook vormen van geweld. Dit geweld kan 
zowel actief of passief zijn. Geweld kan door iedereen gepleegd worden. Het wordt niet alleen gepleegd 
door ouderen maar het kan ook gepleegd worden door kinderen/ jongeren. Ook kunnen zowel kinderen/ 
jongeren als volwassenen slachtoffer worden van geweld. Getuige zijn van geweld kan ook gezien 
worden als een vorm van geweld.  Lokaal zijn reeds heel wat actoren intensief bezig met deze 
problematiek, we denken hierbij aan de politie (sociale politie), CAW, Sociaal Huis, parket, CLB, 
Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg, Kind en Gezin, … Maar ook bij de PZ Grensleie als het 
parket zijn deze een prioriteit. Bij elke klacht rond IFG wordt door de politie een formulier ingevuld die 
wordt overgemaakt aan het CAW, die op hun buurt de betrokkenen contacteert en een hulpaanbod 
start. Voor 2019 waren dit voor Stad Menen 69 PV’s bij de politie, 1ste helft 2020 waren dit 40 PV’s, 
waaruit kunnen afleiden dat de eerste lockdown hier een toch een impact op had. Al deze dossiers zijn 
overgemaakt aan het CAW voor hulpaanbod. Politie, CAW en parket zitten ook geregeld samen rond 
de aanpak van IFG.

 Welke aanpak wordt gehanteerd:

1)     Communicatie

Op vandaag wordt sowieso heel wat aan preventie en sensibilisatie gedaan. Ultieme doel is het taboe 
dat hieromtrent heerst te breken. De communicatie wordt vandaag vooral vanuit de betrokken 
organisaties zelf gedaan (CAW en politie). Hierbij kunnen zowel lokale initiatieven (bv folder van het 
CAW, Facebookpagina, …) als nationale campagnes (www.seksueelgeweld.be, 1712, …) een rol 
spelen. Niet alleen voor de slachtoffers maar ook voor de mensen uit hun omgeving om mensen te 
motiveren om de stap naar de hulpverlening te zetten.  Samen met de dienst communicatie werden 
initiatieven zoals het telefoonnummer 1712 en/of de website www.sekueelgeweld.be, reeds bekend 
gemaakt tijdens de eerste coronagolf. Daarnaast streven we ernaar om via ondersteuning van onze 
integratieambtenaar ook aandacht te hebben voor de anderstaligen, waarbij de website https://www.we-
access.eu/nl een eerste infokanaal vormt. Deze website beschikbaar in een aantal talen waaronder 
Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Nederlands en probeert de gendergerelateerde problemen bij naam 
te benoemen. De website is vrij toegankelijk  opgebouwd en bespreekt ook geweld omwille van 
homofobie. De bezoeker kan dan via een sociale kaart met specifieke dienstverlening in contact komen, 
waarbij wij als Stad mee proberen te schakelen in dienstverlening via onze integratieambtenaar, het 
Sociaal Huis en desbetreffende diensten.

2)     Ketenaanpak

Vanaf 2021 starten we ook in het zuiden van onze provincie (nu enkel in het noorden) met de 
ketenaanpak bij casussen intrafamiliaal geweld. Deze ketenaanpak betreft een specifiek gericht 
casusoverleg in complexe dossiers IFG met een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen. 
Dit betekent dat de PZ Grensleie (ook voor de stad Menen) dossiers kan aanbrengen die dan 
besproken worden op dergelijk casusoverleg. De Burgemeester besluit dat er op dit vlak al heel wat 
wordt gedaan en communicatie komt altijd te laat bij dergelijke casussen. De Voorzitter moet de 
burgemeester gelukwensen dat zijn tussenkomst nog valt onder het oude huishoudelijk reglement want 
onder het nieuwe huishoudelijk reglement zou het antwoord toch wel heel wat korter geformuleerd 
moeten worden. Raadslid Bonte-Vanraes wil de burgemeester bedanken dat daarvoor aandacht is en 
ze heeft haar tussenkomst in de vraagvorm gesteld en alle beetjes aandacht helpen. De Burgemeester 
besluit dat dit een zwaar onderschat probleem en dit jaar zijn er reeds 40 meldingen.     

http://www.seksueelgeweld.be/
http://www.sekueelgeweld.be/
https://www.we-access.eu/nl
https://www.we-access.eu/nl


Mondelinge vraag van raadslid Poot.
10. Vraag ivm fietsleasing voor onze medewerkers.
Vanaf 1 januari 2021 hebben alle lokale besturen in Vlaanderen de  mogelijkheid om hun eigen 
rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt. Op hun beurt hebben 
personeelsleden de keuze of ze er gebruik van maken of niet. Het komt erop neer dat personeelsleden 
die dat willen enkele verlofdagen of een deel van hun vakantie- of eindejaarspremie kunnen inruilen 
voor een fietsleasingcontract. Op die manier wordt wat al langer mogelijk is in de privésector - kiezen 
voor een fietsleasingcontract als onderdeel van het loon - ook mogelijk voor lokale personeelsleden. 
Goed dus voor de mens, het milieu en....de modal shift natuurlijk. Zoveel mogelijk mensen aan het 
fietsen krijgen is één van de prioriteiten die in het beleidsplan werd opgenomen. Het aanbieden van een 
fietsleasingcontract aan personeelsleden is een uitgelezen kans om dit doel te helpen verwezenlijken. 
We zijn benieuwd hoe het stadsbestuur hierover denkt en welke stappen ze hier wil voor zetten?

Schepen Declercq antwoordt dat steeds meer mensen met de fiets naar het werk komen in plaats van 
met de auto. De opkomst van de elektrische fiets en de speedelecs is daar niet vreemd aan. Het is een 
goede zaak dat de lokale besturen zoals het stadsbestuur de mogelijkheid krijgen om fietsleasing zal 
aan te bieden aan de medewerkers. Het traject wordt verder onderzocht en de communicatie is vrij 
recent en de uitvoeringsmodaliteiten zijn er nog niet. Samen met de sociale partners zal dit in de loop 
van december-januari worden uitgewerkt. We kiezen voor een soort loonruil waarbij vakantiedagen, 
vakantiegeld of een stuk van de eindejaarstoelage zullen kunnen omgeruild worden voor een fiets. Op 
die manier kunnen medewerkers een fiets en toebehoren verwerven en kan er ook onderhoudscontract 
voorzien worden. De implementatie van de fietslease maakt werk van een meer duurzame mobiliteit. 
De stad zet ook in op een maximale fietsvergoeding naast het voorzien van bedrijfsfietsen om zo nog 
meer in te zetten op duurzame vervoersmiddelen. Om de medewerkers hiervoor nog meer warm te 
maken was er met de provincie de Testkaravaan die volgend jaar wegens corona hernomen zal 
worden. Raadslid Poot is blij dat er werk zal gemaakt worden van meer fietsen naar het werk en 
fietsleasing wat bijdraagt tot een meer duurzaam beleid. 
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
11. Vraag ivm bye bye gras.
Tijdens het CBS van 4/11/2020 is beslist een biodiversiteitscampagne te lanceren en dat te doen in 
nauwe samenwerking met Byebyegrass. U weet dat ik er al heel lang op aandring meer aandacht en 
inzet te genereren ifv biodiversiteit. Ik heb al herhaaldelijk aangegeven dat de stad eigenaar is van de 
grootste tuin , mn de publieke ruimte en dat het stadsbestuur in die zin een voorbeeldfunctie heeft op te 
nemen. 
Ik heb intussen weet van de verkiezing voor de Mooiste Boom van Menen, Lauwe en Rekkem. Ik weet 
ook dat de stad 100 boswilgen te geef heeft, maar voor de rest valt er in de mededelingen op de 
website weinig te lezen over de lokale visie of geplande acties in dat kader. Een vraag die spontaan bij 
mij opkomt is bv welk effect die samenwerking met Byebyegrass zal hebben op de inrichting of het 
onderhoud van de publieke ruimte? Mogen we ook nog andere effecten verwachten? Ik zie erg uit naar 
uw antwoord.

Schepen Roose antwoordt dat er diverse acties in het kader van biodiversiteit gepland staan. Klimaat 
en biodiversiteit worden door de stad prioritair aangepakt. Er is samenwerking met bye-bye gras waarbij 
informatie wordt uitgewisseld. Al meerdere keren werd informatie ontvangen in functie van het 
uitwerken van concrete projecten. Er zijn mogelijke samenwerkingen met de NMBS, AZ Delta en de 
politie. Een aantal projecten kaderen in het grotere verhaal. Er werd nog niet geplaatst op de sociale 
media en er is nog geen campagne en die wordt nog voorbereid. De oproep van de afvallende bladeren 
werd aan de inwoners gecommuniceerd en dit werd opgepikt. Op diverse domeinen wordt er gewerkt 
aan de biodiversiteit en de stad is zijn groendienst nog aan het versterken met diverse functies in 
overeenstemming met de aanwervingsvoorwaarden die verwezen naar biodiversiteit. Raadslid 
Mingels is blij dat het stadsbestuur dergelijke contacten legt en dit werkt heel inspirerend. Dit mag 
breder gezien worden dan de publieke ruimte en er mag ook gerefereerd worden naar andere gronden 
waar men nu weinig van ziet. Als men ziet dat een graafmachine gras aan het afrijden is, dan is dit een 
beeld dat we hopelijk naar het verleden kunnen verwijzen. Er hoeven niet meer graspleinen te zijn waar 



men dan op die manier het gras afrijdt. Tot op heden heeft hij geen initiatieven gezien van de stad 
behalve het pleintje aan de Schonekeer waar het grasplein verworden is tot een bloemenplein. Hij zal 
dit opvolgen en verder meewerken aan de participatie.  

12. Vraag ivm Menen Kraanwatergemeente.

Op 14/10/2020 heeft het CBS beslist om het Charter Kraanwatergemeente te ondertekenen. Uit dit 
verslag kan ik opmaken dat het CBS blij is dat het hiermee de eerste Vlaamse gemeente is die dat 
charter ondertekent. Groen is al lang voorstander van de promotie van kraanwater als volwaardig 
alternatief van flessenwater. We juichen deze beslissing van het CBS dan ook heel erg toe. 
We zijn wel benieuwd naar de acties die deze coalitie in dat verband in de pijplijn heeft. We hebben op 
dat vlak ook verschillende ideeën. We geven mee dat we noch over de ondertekening van het charter 
noch over acties in dat verband iets hebben gevonden op de website en dat baart ons een beetje 
zorgen. Misschien kan de schepen een tip van de sluier oplichten?

Schepen Roose meldt dat het kraanwatercharter door onze stad ondertekend werd. Opdat dat dit niet 
om een inhoudsloze ondertekening zou gaan, werden ook meteen glazen drinkflessen aangekocht met 
het logo van de stad erop, wat de zichtbaarheid van de stad ten goede komt. Op deze manier kan 
gekoeld spuit- en platwater van het watertappunt in vergaderingen gegeven worden als alternatief voor 
flessenwater. Ter informatie zijn er ook reeds 3 watertappunten geïnstalleerd (stadhuis, PTW en TD). 
Ter zijde, Menen is niet de eerste stad die het charter ondertekent. Er wordt nog een persmoment 
georganiseerd waarop de ondertekening bekendgemaakt zal worden en wanneer de flessen 
beschikbaar zullen zijn, waarbij de stad de mensen zal sensibiliseren om ook volop kraanwater te 
drinken. Het kraanwater zal ook nog worden uitgebreid naar andere gebouwen. In CC De Steiger en in 
de Noorderlaan staan al dergelijke kraanwateraftappunten. De aankondiging betekent reeds dat een 
tipje van de sluier wordt gelicht. Raadslid Mingels refereert naar een dorpje in Australië, Bundanoon, 
waar de verkoop van flessenwater verboden wordt. Er is daar een ganse beweging rond ontstaan. Een 
van de interessante projecten is het opstellen van openbare drinkwaterfonteinen als een plek waar men 
zijn flessen kan bijvullen. Het komt erop aan om het actief promoten van drinkwater in de openbare 
ruimte mogelijk te maken. Er kunnen ook prachtige kunstwerken als drinkwaterfonteinen in de stad tot 
stand komen naast natuurlijk het gebruik van kraanwaterflessen en het promoten van drinkwater. 
Mochten er nog ideeën ontbreken, dan wil hij graag verder helpen. Schepen Roose wil zeker ingaan 
op ideeën als het erop aankomt elkaar sterker te maken in functie van beter klimaat in de toekomst.  

Mondelinge vraag van raadslid Lisa Maxy.
13. Vraag ivm inspraak niet digitale bevolking.
Hoe worden onze niet digitale bewoners bereikt, bevraagd ?

Om de corona veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk te kunnen naleven en besmettingsgevaar tot 
het minimum te beperken, worden vele tot alle infomomenten voor bewoners geannuleerd. Gezien 
bepaalde dossiers echter verder lopen en uiteindelijk moeten afgeklopt/beslist worden, worden deze 
infomomenten en bevragingen volop digitaal georganiseerd. 
Ik denk hierbij aan o.a. het infomoment rond industrieterrein Menen-Wervik, evaluatie mobiliteitsplan 
Lauwe plaats, enquête kindvriendelijke stad, auto- en fietsdelen behoeftebepaling, burgerbudgetten, 
mobiliteitsfora etc.
Via het stadsmagazine en sociale media wordt telkens verwezen naar de weblink of online bevraging. 
Het digitale, online aanbod is er, maar welke offline mogelijkheden worden voorzien voor bewoners die 
minder vlot met computer en/of internet overweg kunnen ?
Ook deze bewoners hun inbreng en mening is belangrijk in dit totale plaatje.

Schepen Roose antwoordt dat er in het algemeen over gewaakt wordt dat ‘alternatieve’ digitale 
informatie of informatiemomenten zo gevarieerd mogelijk gecommuniceerd wordt. Bijvoorbeeld: we 
kondigen de wijzigingen in eerste instantie steeds via onze digitale kanalen aan (snelste kanalen), maar 
geven dit indien de timing dat toelaat ook mee in ons Stadsmagazine Leiedraad (print). We verwijzen 



daar steeds naar de link waar mensen terecht kunnen én geven steeds ook het contact mee van de 
dienst voor het geval inwoners hun weg niet vinden op het internet. Het is dus steeds een en-en-
verhaal. Ook in de tweede golf van de lockdown zijn fysieke bijeenkomsten nog niet aan de orde. Het 
ene medium kan geen uitstel zijn voor het andere medium. Dossier per dossier is het telkens kijken wat 
er haalbaar is binnen de opgemaakte planning. Wat betreft projecten in verband met ruimtelijke 
ordening kan er steeds een afspraak gemaakt worden om de papieren versie te komen bekijken. Ter 
plaatse worden ook affiches voorzien voor de projecten in het kader van een openbaar onderzoek. 
Raadslid Maxy heeft inderdaad ook geleerd dat via de off-line nog een insteek gegeven kan worden en 
moeten niet de on-line burgers meegenomen worden. Ook de andere mensen moeten een seintje 
kunnen geven door te bellen naar een telefoon en waarbij ook informatie op papier kan worden 
verstrekt, informatie die ook via andere antennes kan worden verspreid. Als het beleid spreekt over de 
armoedetoets, dan zou er een toets toegepast moeten worden wat betreft de digitale kloof. Een 
aanplakking in het kader van een openbaar onderzoek is wettelijk en men kan ook de wijsheid niet in 
pacht hebben. Daarom moet ook de aandacht gevestigd te worden op de niet-digitale mensen. 
Schepen Roose vult aan dat in de artikelen van de Leiedraad ook de refertes te zien zijn met ook de 
telefoonnummers die ter beschikking zijn. In deze tijden verplaatsen de mensen zich zo weinig 
mogelijk. Het moet zo zijn dat alle mensen op de diensten terecht kunnen.       
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