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

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 22.22 u.

OPENBAAR

1. GR/2021/035 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.03.2021 
wegens COVID-19. Bekrachtiging door de Gemeenteraad. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Julie Roussel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

- DLB: art. 63
- Art. 182 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
- 28.10.2020 Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken en zijn wijzigingsbesluiten.

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.

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens, 
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, 
Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 19.02.2021 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 03.03.2021 en 
bekrachtigt dit.

2. GR/2021/037 | Besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021 houdende  tijdelijke verlenging van  
politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van COVID-19 (coronavirus).Bekrachtiging. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Julie Roussel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

 Artikel 2 en 40-41 Decreet Lokaal bestuur houdende specifieke bevoegdheid van de 
gemeenteraad inzake  goedkeuring van reglementen en politieverordeningen

 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. 

Juridische grond

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

 Artikel 63-67  Decreet lokaal bestuur inzake  maatregelen van bestuurlijke politie; 

 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  recent gewijzigd bij 
M.B. van  12 februari 2021;

 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. 11.02.2021 
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het 
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

 Besluit van de burgemeester dd. 24.07.2020 houdende tijdelijke politieverordening inzake 
de algemene mondmaskerplicht in de Barakken (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
02.09.2020);

 Besluit van de burgemeester dd. 15.01.2021 (bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 
03.02.2021) houdende tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid houdende 
verlenging algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat in Menen, dat van rechtswege 
vervalt op  1 maart 2021, behoudens verlenging;

 Besluit Vlaamse Regering dd. 22.0 1.202 I houdende aanduiding vaccinatiecentra 
(Park Ter Walle voor Menen en Wervik)

 Besluit van de burgemeester dd. 17.02.2021  houdende tijdelijke politieverordening bij 
hoogdringendheid houdende verlenging algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat in 
Menen, en mondmaskerplicht rond het vaccinatiecentrum

 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 bestuurlijke politie 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 12 februari 2021, 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. 

Ter aanvulling bij de huidige federale maatregelen alsook aanvullend bij de  provinciale 
maatregelen  van de provinciegouverneur ter preventie van de verspreiding van COVID-19 
(coronavirus), nam de burgemeester bij hoogdringendheid een eerste besluit op 30.10.2020 tot 
bijkomende lokale maatregelen voor de stad Menen . De gemeenteraad bekrachtigde deze tijdelijke 
politieverordening op 18.11.2020. Bij besluit van de burgemeester dd. 20.11.2020 werden de 
maatregelen verlengd tot en met 02 december 2020. Dit besluit  werd hernieuwd bij besluit van de 
burgemeester dd. 02.12.2020, en bekrachtigd door de gemeenteraad op 16.12.2020. Dit politiebesluit, 
in het bijzonder de algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat, werd verlengd bij besluit van de 
burgemeester dd. 15.01.2021, en bekrachtigd door de gemeenteraad op 03.02.2021.

Dit politiebesluit inzake de algemene mondmaskerplicht in de volledige Rijselstraat werd bij recent 
besluit van de burgemeester dd.17.02.2021 verlengd en zal gelden tot en met 15.04.2021.

De cijfers in Zuid-West-Vlaanderen en specifiek op het grondgebied van Menen blijven immers hoog , 
ondanks een dalende trend die momenteel wel stagneert. Deze laatste veertien dagen ( cijfers tot 
17.02.2021)) werden nog steeds 86 nieuwe besmettingen in Menen vastgesteld. Het 
aantal  besmettingen in Menen omgerekend per 100 000 inwoners (incidentie) bedroeg 256. De opvang 
van patiënten op het grondgebied blijft onder druk staan; eveneens is er het risico van de nieuwe zeer 
besmettelijke varianten (Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse) van het corona-virus, die volop in opmars 



zijn; overwegende dat de maatregelen die genomen werden sinds de eerdere  federale maatregelen en 
de provinciale en lokale aanvullende besluiten  een duidelijke impact hebben op de cijfers;  

Intussen werd Park Ter Walle aangeduid als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Menen en 
Wervik, waarvan de vaccinaties startten op vrijdag 19.02.2021; bij provinciaal besluit van de gouverneur 
dd. 13.02.2021  is het dragen van een mondmasker reeds verplicht voor alle publiek toegankelijke 
gebouwen;  het was aangewezen om ook een mondmaskerplicht buiten op de site PTW  (parking- en 
toegangszone) verplicht te maken , om redenen van openbare gezondheid; Bijkomend werd aldus een 
algemene mondmaskerplicht ingevoerd voor iedereen vanaf 12 jaar die zich binnen de vaccinatiesite 
Park Ter Walle in Menen bevindt, dit binnen de perimeter hiertoe aangeduid, zijnde de volledige 
parkingzone en de toegangzone vanaf de JM Sabbestraat tot de ingang vaccinatiecentrum ( de 
mondmaskerplicht geldt niet op buitensport- en speelterreinen);

Deze aanvullende maatregelen  gelden vanaf 19 februari 2021, d.w.z. vanaf de opstart van het 
vaccinatiecentrum, en zolang de vaccinaties duren, en zolang Site Park Ter Walle hiertoe wordt 
aangewend.

Gezien de epidemiologische situatie actueel en heel specifiek in de stad Menen voorzichtig voorlopig 
gunstig evolueert, doch nog steeds ernstig is en zeer precair, en gezien ook de uiterst 
besmettelijke  Britse en Zuid-Afrikaanse varianten  in omloop zijn, blijft het noodzakelijk om bijkomende 
(en strengere) lokale maatregelen aan te houden of zelfs te verlengen ; overwegend immers dat het 
dragen van een neusmondmasker op mogelijke drukke plaatsen, duidelijk een efficiënt middel is 
gebleken om de besmetting en verspreiding van het coronavirus via luchtpartikels tegen te gaan;

Deze beslissing dient worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad van  3 maart 2021 ter 
bekrachtiging, teneinde geldig te blijven  ;

Deze lokale maatregelen blijven noodzakelijk om de continuïteit van het zorgsysteem in Menen te 
kunnen vrijwaren, om de scholen maximaal open te houden, en om de economie verder maximaal te 
kunnen vrijwaren. De maatregelen zijn gericht op het verder 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 dd. 17 februari  2021 .

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme wenst in de eerste plaats samen met zijn fractie te melden dat hij heel blij is dat 
de  mondmaskerplicht zich beperkt tot de parking en de toegangszone van het Park Ter Walle en dat er 
niet gekozen werd voor de volledige site zodanig dat jongeren en kinderen en gezinnen daar nog naar 
hartenlust kunnen spelen en genieten van het mooie Park Ter Walle. Binnenkort passeert Gent-
Wevelgem in Menen en dit is nog een maand van hier, maar hij vraagt welke maatregelen er voorzien 
zijn. Het is zo dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Op welke manier zal dit aangepakt worden? De 
Burgemeester bedankt het raadslid voor de positiviteit want natuurlijk zullen jongeren en mensen 
verder kunnen blijven sporten in het Park Ter Walle. Hij heeft daar natuurlijk ook rekening mee 
gehouden. Wat Gent -Wevelgem betreft is men daar ook verleden jaar mee geconfronteerd geworden. 
Het is een politionele bevoegdheid. De politie zal er zeker over waken dat men niet in toestanden 
verzeild geraakt zoals vorige week zondag in Kortrijk. Natuurlijk is er hier niet dezelfde mogelijkheid als 
in Kortrijk maar indien hij denkt, niet dat hier veel volk zal zijn op de markt. De politie staat klaar om 
alles in de goede banen te leiden. Raadslid Vandamme stelt gewoon nu al de vraag rond Gent-
Wevelgem en men denkt er nu best al aan en het is inderdaad nog een maand om er aan te denken. 
Terugkijken hoe de vorige editie van Gent-Wevelgem was kan niet zomaar want dit was in september-
oktober en toen waren de cafés nog open. Nu zal het gaan om een volledig andere editie dan de vorige 
editie. Er zal dus op een andere manier moeten gesensibiliseerd worden. Raadslid Vandendriessche 
wil de zelfde opmerking maken als tijdens de vorige gemeenteraad. Hij is niet tegen mondmaskers, 
verre van. Maar het is niet logisch als men van de ene kant van de Rijselstraat naar de andere kant 
gaat dat men het mondmasker moet aandoen en in de zijstraatjes dan weer niet. Hij vindt het nog altijd 
dat het beter zou zijn dat de mondmaskerplicht over gans de binnenring zou toegepast worden. Dat 
zouden alle eventuele oorzaken van misleiding kunnen opgeheven worden. De Burgemeester 



antwoordt raadslid Vandamme dat Gent-Wevelgem inderdaad nog een maand is. Hij stelt dat ze daar 
bezig zijn om alles zeer goed te laten verlopen. Aan raadslid Vandendriessche antwoordt hij dat dit 
reeds in de vorige gemeenteraad behandeld werd. De keuze die hier gemaakt wordt voor de 
Rijselstraat is omdat de Rijselstraat de drukste straat in de stad is. In die zin weet iedereen wel wat de 
maatregelen zijn. Het komt erop aan dat iedereen voor een stuk voor zichzelf zorgt en hij ziet dat veel 
mensen met een mondmasker rondlopen ook niet in de Rijselstraat. Het is een beetje geven en nemen. 
Hij vindt dat dit in de vorige gemeenteraad uitgepraat werd en hij gaat er niet verder op in.

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens, 
Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1 :De gemeenteraad neemt kennis van het  Besluit burgemeester genomen bij 
hoogdringendheid dd. 17.02.2021 tot opleggen van bijkomende maatregelen van bestuurlijke politie ter 
preventie van de verdere verspreiding van COVID19,  met name :

 verdere tijdelijke verlenging van de algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat (kruispunt 
Bruggestraat/ Kortrijkstraat)  Menen op de as Grote Markt - Rijselstraat tot aan de Franse 
grens, geldend tot en met  15 april 2021.  De duur van de maatregelen kan verder worden 
verlengd na een volgende evaluatie.

 invoering van de algemene mondmaskerplicht op site Park ter Walle in Menen , binnen de 
aangeduide perimeter (zijnde de volledige parkingzone en de toegangzone vanaf de J 
Sabbestraat tot de ingang vaccinatiecentrum ( de mondmaskerplicht geldt niet op buitensport- 
en speelterreinen), dit met ingang van vrijdag 19.02.2021, tot zolang de duur van de 
vaccinaties daar in het vaccinatiecentrum PTW.

Artikel 2 : Deze  politieverordening dd. 17.02.2021  wordt bekrachtigd door de  gemeenteraad.

Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing tot bekrachtiging van de  verlenging dd. 17.02.2021 
van  politieverordening dd. 13.01.2021 zal worden bekendgemaakt op de website van de stad Menen, 
en overgemaakt ter kennisgeving aan:

o Binnenlands Bestuur

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

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

o de  integrale veiligheidscoördinator

o de noodplanambtenaar (noodplanning@menen.be)

3. GR/2021/032 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van pand gelegen Ieperstraat 17-19 te 
Menen. Vaststelling van de verkoopprocedure , de verkoopprijs en goedkeuring van de ontwerp-
verkoopakte. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Julie Roussel, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Art. 41,11 DLB: bevoegdheid van de Gemeenteraad.

Juridische grond

 Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek III, Titel VI en XIII.

 Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder doch niet uitsluitend art. 293.

mailto:gouverneur@west-vlaanderen.be
mailto:korpschef@police.belgium.eu
mailto:noodplanning@menen.be


 Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over transacties van onroerende goederen door lokale en 
provinciale besturen en door besturen van erkende erediensten.

 Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Het stadsbestuur is eigenaar van het pand gelegen hoek Koningstraat-Ieperstraat (adres: Ieperstraat 
17-19), waar de Erkende Kredietmaatschappij De Meiboom- Voor ons Volk,  tot enige tijd geleden haar 
dienstverlening aanbood op de benedenverdieping. Wegens het complementair karakter echter van 
deze dienstverlening werd een verhuis naar de kantoren in het gebouw De Feniks opportuun geacht. 
Het bovengelegen appartement wordt via de Sociale Huisvestingsmaatschappij !Mpuls verhuurd.

Ondertussen is de verhuis naar de kantoren gelegen naast de bouwmaatschappij !Mpuls een feit en 
staat de benedenverdieping van het gebouw Ieperstraat 17-19 leeg. Het appartement blijft verder 
verhuurd. De verkoop van het pand wordt overwogen.

Afdeling Vastgoedtransacties heeft een schattingsverslag (dossiernr. 09857S) opgemaakt dd. 
10.09.2020; De schattingswaarde werd bepaald op € 165 000,00  en is de minimale venale 
verkoopwaarde.. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16.12.2020, na kennisname van het 
advies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen omtrent de eerder genoten SBR-subsidies, 
om het pand gelegen Ieperstraat 17-19, zonder mededinging te verkopen aan de lokale 
huisvestingsmaatschappij !Mpuls en dit tegen netto schattingsprijs van € 165 000 (zoals vastgesteld 
door Vastgoedtransacties), verminderd met de ontvangen subsidie van € 48 587,13; 

De Lokale huisvestingsmaatschappij !Mpuls heeft eerder al interesse getoond in de aankoop van het 
pand tegen de schattingsprijs minus de ontvangen subsidie.

Bij het MB. dd. 15.04.1999 werd een subsidie van 1 960 000 B frank toegekend (omgerekend € 48 
587,13). Deze subsidie dient aldus in mindering gebracht te worden van de schattingsprijs, € 165 000, 
bij verkoop aan SHM !Mpuls. De effectieve verkoopprijs bij verkoop aan !Mpuls bedraagt derhalve € 
116 412,87.

De ontwerp-verkoopakte werd opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties Vlaamse Overheid. 
(bijlage)

De verkoop gebeurt kadastraal en betreft de percelen Menen, Afd. 1, Sectie E, 571 E P0000 en 571 D 
P0000, met een oppervlakte van respectievelijk 135 m² en 10 m². 

Stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksel dd. 21.01.2020 en OVAM attesten dd. 18.02.2020 
worden aan het verkoopdossier toegevoegd. 

Gelet op de financiële toestand van de stad Menen, alsook in het kader van efficiënt beheer van het 
onroerend stedelijk patrimonium;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16.12.2020 en 03.02.2021;

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche blijft bij zijn zelfde standpunt en stel dat wat verkocht is, dan ook weg is. 
Dat brengt nooit iets meer op. Het is jammer om zo ons patrimonium uit te verkopen. Hij is daar tegen. 
Schepen Vandenbulcke stelt zoals reeds vroeger gezegd dat het kantoor gratis aangeboden werd aan 
de sociale kredietmaatschappij. Na de overname door een commerciële speler, stond dit bureel leeg. 
Het gebouw werd al gedeeltelijk verhuurd door Impuls. Doordat Impuls dit gebouw wil aankopen blijft 
het in ieder geval bestemd voor sociale huisvesting. Hij vindt dat die eigendom gewoon verlegd wordt 
van de stad naar de sociale huisvestingsmaatschappij waarvan de stad 87% van de aandelen heeft. In 
feite is het wel een verkoop maar het blijft in de handen van de overheid. Hij ziet daar geen bezwaren 
in. 

Stemming

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent Coppens, 



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

Besluit

Artikel 1: De  gemeenteraad beslist tot verkoop zonder mededinging van het pand gelegen 
Ieperstraat 17-19 Menen aan de lokale huisvestingsmaatschappij !Mpuls .

De verkoop betreft de verkoop van een strook  grond, behorende tot het privaat domein van de 
stad Menen, gelegen Ieperstraat 17-19 te 8930 Menen, kadastraal gekend Menen,( Afd. 1, Sectie 
E, 571 E P0000 en 571 D P0000), met een totale oppervlakte van resp. 1a35ca en 10a.

Artikel 2: De verkoop gebeurt tegen de netto schattingsprijs € 165 000 (zoals vastgesteld door 
Vastgoedtransacties), verminderd met de eerder ontvangen subsidie van € 48 587,13. De 
definitieve verkoopprijs bedraagt derhalve € 116 412,87.

De bekomen verkoopprijs dient hetzij voorafgaandelijk aan het verlijden van de verkoopakte 
betaald te worden door middel van overschrijving, hetzij bij ondertekening van de akte door middel 
van een gewaarborgde bankcheque, telkens betaalbaar op het rek. nr. BE 33 0910 0023 4546 op 
naam van Stad Menen.

De aktekosten zijn ten laste van de koper.

Artikel 3: De gemeenteraad keurt de ontwerpverkoopakte tussen de stad Menen enerzijds, zijnde 
verkoper en de lokale huisvestingsmaatschappij !Mpuls  anderzijds, zijnde de  koper, goed.

De in bijlage gevoegde ontwerp-verkoopakte, opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties 
tussen !Mpuls  enerzijds en mevr. Lynn Timmerman, Vlaams Commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, optredend namens het stadsbestuur Menen, anderzijds, wordt integraal 
goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht.

Artikel 4: De dienst Vastgoedtransacties wordt gemachtigd om namens de stad de 
verkoopprocedure te starten, de authentieke akte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij 
de ondertekening van de authentieke akte en zo nodig kwijting van de betaling te verlenen, na 
bericht van de Financieel Directeur.

Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het 
nemen van enige ambtshalve inschrijving.

4. GR/2021/025 | Verlenging gemeentelijke premie binneninrichting handelspand. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

gelet op decreet lokaal bestuur, art 56 en 57

Juridische grond

In de gemeenteraadszitting van 27/11/17 werd het gemeentelijke premiereglement voor 
binneninrichting handelspand verlengd tot 31/12/20. 

Goedkeuring door CBS op 100221

Feiten, context en argumentatie

Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde kredieten kan een premie voor de 
binneninrichting van een handelspand toegekend worden aan een privaatrechtelijk of natuurlijke 
persoon (eigenaar of huurder ) die een nieuwe handelszaak start of een bestaande handelszaak 
herinricht met inbegrip van horeca. Onder binneninrichting wordt begrepen structurele 
aanpassingswerken. 



Artikel 2: Uitsluiting van de premie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten 
worden met een rolluik waardoor de winkelinrichting niet meer zichtbaar is van op het openbaar 
domein. 

Artikel 3: De gemeentelijke premie voor binneninrichting van een handelspand bedraagt 10% van de 
kostprijs van de werken, met een maximum van 2.500 euro. De kosten aan de binneninrichting of 
etalage van het handelspand moeten ten minste 12.400 euro bedragen (BTW niet inbegrepen). 

Het gemeentelijk premiebedrag wordt verhoogd met 20% indien het handelspand na de werken 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 

Aanvullend kan voor handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied, zoals vermeld in art. 4, een 
bijkomende premie bekomen worden van 10% van de kostprijs van de werken met een maximum van 
2.500 euro, geconfinancieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met uitsluiting van 
nieuwbouw. 

Artikel 4: De bijkomende premie, waarvan sprake in art. 3, geldt voor handelspanden gelegen in het 
kernwinkelgebied:
-        Ieperstraat (huisnrs. t.e.m. 123 - 136);
-        Yv. Serruysstraat (huisnrs. t.e.m. 10 – 22);
-        Grote Markt;
-        Bruggestraat (huisnrs. t.e.m. 187 – 216);
-        Kortrijkstraat (huisnrs. t.e.m. 97 – 122A);
-        Rijselstraat;
-        Hoornwerk;
-        Moeskroenstraat (huisnrs. t.e.m. 43 – 48) 

Artikel 5: Aanvraag van de premie gebeurt op de daartoe bestemde formulieren voor aanvang van de 
werken. De facturen van de uitgevoerde werken mogen op datum van aanvraag niet ouder zijn dan 1 
jaar. 

De premie voor de binneninrichting van een handelspand kan voor hetzelfde handelspand slechts 
eenmaal aangevraagd worden binnen een ononderbroken periode van 10 jaar. 

Artikel 6: De uitbetaling van de gemeentelijke premie voor de binneninrichting van een handelspand 
gebeurt na het voorleggen van de originele facturen van de uitgevoerde werken die conform de BTW-
voorschriften zijn, facturen staan op naam en adres van de aanvrager, originele betalingsbewijzen op 
naam van de aanvrager, foto’s van de oude en nieuwe toestand. 

De uitbetaling van de verhoogde premie, gecofinancieerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen, 
gebeurt onder voorbehoud van de beschikbare middelen toegekend vanuit het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen. 

Artikel 7: Geldige aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2021 gelijklopend met subsidiereglement Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen gedurende deze periode komen in aanmerking voor uitbetaling 
van de premie. 

Artikel 8: Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021 en 
vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 27.11.2017 houdende de verlenging van dit 
reglement.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens vindt dat de uitleg van de schepen heel geloofwaardig klinkt, mocht die uitleg er 
gekomen zijn in de gemeenteraad van december 2020, waar er daar gesteld kon worden dat 
het  reglement verlengd zou worden. Dat ging dan gaan om een bestaand reglement zonder wijzigingen 
dat voor één jaar verlengd zou worden. En in de tussentijd kon in dit jaar nagegaan worden welke 
wijzigingen er nodig waren en tot daar zou hij kunnen volgen. Hij kan echter niet meer volgen wanneer 
hij het moment zag dat dit op de gemeenteraadsagenda verscheen en waar trouwens nota bene het 
eigenlijke reglement niet in bijlage toegevoegd was. Maar dit is maar een detail. Maar een reglement 
gaan verlengen waarvan er eigenlijk geen reglement meer was in de eerste twee maanden, gaat niet 
meer. Plotseling wordt het reglement verlengd en dit wordt trouwens ook nog een keer retroactief 



verlengd. Hier wordt er twee maanden in de tijd terug gegaan, wat trouwens zeer eigenaardig is voor 
reglementen. Het is trouwens nu ook al aangekondigd in het lang en in het breed, wat op zich geen 
probleem is om het in het lang en in het breed aan te kondigen in het stadsmagazine. Alleen is het 
reglement nog niet gestemd. Dus is het allemaal een beetje vreemd. Hij had daar graag een beetje 
uitleg over gekregen. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat het premiereglement wat laat verlengd 
wordt en dat is over het hoofd gezien. De communicatie is een beetje laat gebeurd. Ten tweede was er 
ook nog geen aanvraag en het is inderdaad zo geen enkele persoon  daardoor een premie zal missen. 
En vandaar dat die verlenging toch nog aangevraagd wordt zodat geen enkele premie-aanvrager die 
premie zou missen. Vandaar de verlenging in de gemeenteraad van maart 2021. Dat kon twee 
maanden vroeger gebeurd zijn. Hij steekt zich niet weg achter excuses van afwezigheden of andere. 
Het is zoals het is en het is belangrijk dat dat premiereglement verlengd wordt. Raadslid Coppens stelt 
in eerste instantie dat het de schepen siert om dit toe te geven. Het zou hem nog meer gesierd hebben 
mocht men dit ook zo in het agendapunt vermeld hebben, wat hij trouwens ook heel vreemd vindt. Hij 
heeft kennis van de beslissing van het college van 10 februari 2021, waar trouwens een 
premieaanvraag behandeld werd. Eigenlijk wordt die aanvraag ten gronde beoordeeld  van de premie-
aanvrager die geen premie kan krijgen. Maar dit kon nooit ten gronde beoordeeld worden omdat er op 
dat moment geen premiereglement was. Met andere woorden was er geen  ontvankelijkheidsvereiste. 
Maar blijkbaar en hij heeft geen contact gehad met de betrokkene, die er moet van uitgaan dat het 
schrijven van het college naar betrokkene conform moet zijn en dat men met andere woorden de 
betrokkene weigert omwille van een inhoudelijke reden, terwijl er op dat moment geen premiereglement 
was. Zijn vraag is dan ook in welke mate dit ook eerlijkheidshalve aan betrokkene gecommuniceerd is 
geweest. Daarnaast gaat hij ervan uit zoals de schepen zegt, dat er dus voor de rest geen aanvragen 
binnengekomen zijn en hij zegt dus dat er niemand is die een premie misloopt. Op zich is dat natuurlijk 
een goede zaak. Maar in het verlengde daarvan vraagt hij hoeveel aanvragen er gemiddeld op 
jaarbasis binnenkomen en momenteel heeft men daar geen zicht. En vanuit zijn fractie wenst hij mee te 
geven mocht men de premie gaan hervormen, dat dit ook inhoudelijk hervormd zou worden. Hij gaat er 
toch van uit dat er altijd voldoende aandacht zal zijn voor mensen die hun winkel aan de binnenkant 
renoveren voor rolstoelgebruikers. Dat blijft een belangrijk gegeven. Dikwijls zijn er oude panden daar 
ook niet op voorzien. Hij hoopt dat de handelaars aandacht hebben voor de rolstoelgebruikers en dat ze 
van een financiële tussenkomst kunnen genieten. Schepen Vandenbulcke meldt dat er inderdaad in 
februari een aanvraag behandeld geweest is die inderdaad inhoudelijk niet weerhouden werd en dit 
werd aan de betrokkene  meegedeeld. Dit mededelen met of zonder discussie zal leiden tot hetzelfde 
resultaat. Er werd medegedeeld dat de aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden. De vraag in 
verband met de rolstoelgebruikers zal hij zeker meenemen bij de aanpassing, evaluatie van het 
reglement. Het is de bedoeling dat dit wordt behandeld op de gemeenteraadscommissie 
wonen. Raadslid Coppens wenst nog twee zaken aan te halen. Hij hoopt dat niet alleen dit reglement 
beter opgevolgd wordt, maar ook de andere reglementen. Het is natuurlijk ook vervelend naar 
handelaars toe om zo een boodschap te moeten meedelen. Hij gaat er ook vanuit dat ook deze 
meerderheid de handelaars een warm hart toedraagt. Dan is dit natuurlijk op de eerste plaats hen ook 
te geven waar zij eigenlijk recht op hebben. Als het dan de bedoeling is om zo een reglement te 
hebben, dan moet dit ook effectief zijn. Ten tweede wil hij toch nog eens krachtig onderlijnen dat het 
resultaat naar de aanvrager natuurlijk hetzelfde zal zijn, maar de eerlijkheid en ook de juridische 
correctheid gebiedt hem om toch om mee te delen dat het niet correct is als er geen reglement is om 
aan de mensen te gaan meedelen dat ze geen subsidie kunnen krijgen omdat er een bepaalde 
inhoudelijke voorwaarde niet vervuld is, terwijl dat er gewoon geen reglement is en dat er gewoon geen 
premie verkregen kan worden. Zeker als het over officiële communicatie gaat en dan heeft hij het niet 
over de politieke communicatie. Een officiële communicatie moet toch wel correct zijn en mag geen 
loopje nemen met de waarheid. Als er geen reglement is op het moment dat er een aanvraag 
binnenkomt, dan moet dit worden meegedeeld en desnoods kan er gezocht worden naar oplossingen. 
Daar kan hij allemaal mee leven. Maar men kan toch geen aanvraag gaan afwijzen op inhoudelijke 
gronden terwijl dat er gewoon geen juridische basis is om ooit een premie te kunnen geven op dat 
ogenblik. Raadslid Mingels excuseert zich  voor de technische problemen en hij heeft de discussie 
gevolgd tussen raadslid Coppens en de schepen. Hij was eigenlijk echt ontgoocheld in het eerste 
antwoord van de schepen, namelijk dat er geen enkele aanvraag was binnengekomen. Want dat klopt 
niet met de werkelijkheid en raadslid Coppens heeft het aangegeven wanneer hij het 
schepencollegebesluit van 10 februari doorgenomen had. En daar had hij de situatie gezien dat er een 
aanvraag binnen was zonder een reglement. Daar wordt op het niveau van het schepencollege eigenlijk 



niets over gezegd en zeker toch niet in het besluit dat daar genomen werd. Dus eigenlijk stelt hij even 
goed de vraag naar de juridische correctheid van die situatie. Hij blijft ook aandringen en hij heeft het in 
het verleden al gedaan rond andere dagordepunten. Hij ziet het opnieuw in dit dagordepunt. Dit is een 
slordig dossier. De gemeenteraadsleden hebben recht op een dossier en dat ligt hier eigenlijk niet. Het 
enige dat hier ligt, is de vraag om te stemmen. Waarover er gestemd wordt, dat weet men strikt 
genomen niet. Het is een oud reglement dat hernieuwd wordt, maar er zitten 2 maanden tussen om 
eerlijk te zijn want het oud reglement is vervallen per 31 december 2020. Eigenlijk is het niet correct om 
op die manier te werken. Er zijn hier twee zaken gebeurd. Ten eerste is er hier eigenlijk een soort van 
misprijzen of wat men maar kan invullen, voor de gemeenteraadsleden en hij hoopt dat het niet waar is. 
Er wordt hier geen dossier geleverd om dit maar te laten stemmen. Ten tweede is er eigenlijk ook een 
stuk juridisch vacuüm voor die mensen die een aanvraag hebben ingediend. Hij herinnert zich in het 
besluit van het schepencollege dat het ging over een winkelpand in de Kortrijkstraat. Dus men mag hier 
niet gaan beweren dat er geen aanvragen waren, want dit is eigenlijk een leugen. Beweren dat je een 
aanvraag kan weigeren zonder een reglement is eigenlijk juridisch niet correct. Er is echt wel een 
probleem bij het bestuur. Hij wil aangeven dat de gemeenteraad het opperste orgaan is binnen dat 
bestuur en hij weet dat er mensen zijn in het schepencollege die dat graag anders zien. Maar de 
gemeenteraad heeft  eigenlijk de taak om erover te waken dat er goed wordt bestuurd en wat hier 
gebeurt, is het tegendeel. Hij wil toch nog één keer aandringen om dat in de toekomst met iets meer 
respect te doen voor de gemeenteraadsleden maar evengoed voor de burgers. Want dat ontbreekt hier. 
Als er iets is waarin hij ontgoocheld is, was het eerste antwoord van schepen Vandenbulcke. Raadslid 
Coppens heeft aangegeven dat hij blij is dat de schepen toegeeft dat er een nalatigheid is geweest. Hij 
is echt niet blij dat de schepen toegeeft dat er een nalatigheid is geweest en hij is zelfs zwaar 
ontgoocheld dat de schepen aangeeft dat er geen aanvragen zijn geweest terwijl dat iedereen het 
schepencollegebesluit heeft kunnen lezen en gemerkt heeft dat het iets anders was. Hij vindt het heel 
spijtig dat het op die manier loopt. Hij vindt dat excuses hier zeker voor wat betreft de leugen op zijn 
plaats zijn. En ook naar de gemeenteraad toe is het niet meer dan gepast om in de toekomst ervoor te 
zorgen dat er een degelijk dossier voorligt. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat raadslid Mingels 
hem overvalt door hem een leugenaar te noemen. Hij heeft absoluut niet die bedoeling gehad en het 
was in ieder geval zijn bedoeling om te zeggen dat niemand een premie gemist heeft. Dat is ook zo en 
de feiten zijn zoals ze zijn. Hij heeft toegegeven dat dit dossier te laat voorgekomen is op de 
gemeenteraad. Hij heeft zich geëxcuseerd en toegegeven. Hij zegt gewoon dat hij dat dossier wil 
rechtzetten om die aanvraag of die premie te verlengen en zoals hij ook zou kunnen zeggen om voor te 
stellen om tegen eind dit jaar te kunnen meegaan met de hervormingen van Vlaanderen. Het is zo dat 
er geen premietoekenning gemist werd. Hij heeft absoluut niet de bedoeling willen hebben om te liegen. 
Hij heeft gewoon willen zeggen wat de feiten waren. Raadslid Mingels wil verduidelijken dat hij de 
schepen niet als persoon heeft aangevallen en hij heeft het ook niet gehad over een leugenaar. Hij 
heeft enkel gezegd dat er een leugen gezegd is. Wat de schepen ervan maakt, is zijn zaak. Maar hij 
blijft dus wel degelijk aandringen op correcte dossiers in het vervolg. Ook een correcte afhandeling 
moet tegenover mensen die eigenlijk in een juridisch vacuüm zijn terecht gekomen. Hij gaat die zaak 
absoluut blijven opvolgen wat zijn morele en politieke plicht blijft.

Stemming

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

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van premiereglement binneninrichting 
handelspand.

Het premiereglement wordt verlengd van 1 januari 2021 tem 31 december 2021 gelijklopend met 
subsidiereglement Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

5. GR/2021/030 | AGB Menen - rekening 2019 - goedkeuring en kwijting aan de bestuurders 



Bevoegdheid orgaan

CBS en GR van de stad Menen.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur art. 243

Statuten AGB Menen art.36 

Feiten, context en argumentatie

De rekening 2019 werd goedgekeurd in de raad van bestuur AGB Menen ( 2 februari ) waarna er 
gevraagd wordt de rekening te behandelen in de gemeenteraad van 3 maart en dit om de jaarrekening 
en de resultaatsbestemming, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren en de bestuurders kwijting te 
verlenen.

De statuten van het AGB Menen leggen in artikel 39 een verplichting op aangaande de notificatieplicht 
van de raad van bestuur aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De balans NBB vertoont bij de afsluiting van de rekening 2019 een eigen negatief vermogen ten 
bedrage van € 54.451,64.

Het netto-actief is door de inbreng Vauban en door het positief resultaat van boekjaar 2019 reeds 
minder negatief geworden. (van  -397.014,92 in 2018  naar - 54.451,64 in 2019 ).

De (toekomstige) inbreng van Site Ter Steelandt in het AGB ( te behandelen op GR  april 2021) en 
geschat op 1.312.000 EUR zal er voor zorgen dat het eigen vermogen positief wordt ( zie ook de bijlage 
met de communicatie met Q&A )

Tussenkomsten

Schepen Vandenbulcke meldt dat dit hopelijk geen gewoonte wordt en deze rekening wordt al stukken 
vroeger voorgelegd dan de vorige rekening. Hij wil dit jaar ook nog de rekening van 2020 kunnen 
voorleggen. Raadslid Coppens heeft de informatie correct gecapteerd dat tijdens de raad van bestuur 
van het AGB gesteld werd dat raadslid Coppens toch weer zou tussenkomen. Dus kan hij niet anders 
dan tussenkomen en zoals de schepen gezegd heeft is men inderdaad weer laat met de jaarrekening. 
Bij deze wil hij de mensen niet ontgoochelen en zal hij zijn tussenkomst houden. Het is misschien iets 
technisch, maar hij weet niet wat er is met het scherm van schepen Vandenbulcke waarbij het natuurlijk 
mooi is om een logo te tonen, maar toch is beter dat meer dan de helft van zijn gezicht zichtbaar zou 
zijn. Dat was toch wel een vreemd gezicht en bij deze is dit rechtgezet. De schepen heeft gezegd dat 
het laat is maar dat het toch  iets vroeger is dan de rekening van 2018. Dit blijft nog altijd laat. Zijn 
eerste vraag gaat erover dat het AGB aangespoord wordt om met de rekening van 2020 wat vroeger te 
komen als hij de woorden van de schepen parafraseert. De tijd is nu al aan het lopen om het zo te 
zeggen en ondertussen is het maart. Hij zou willen weten wat hiervan de eigenlijke reden is. Hij is 
daarover ook reeds tussengekomen bij de rekening 2018. De schepen heeft dan een aantal zaken 
gezegd. Hij gaat ervan uit dat men leert uit het verleden. Maar blijkbaar is dat voor het AGB niet 
gemakkelijk en gaat het leren heel gestaag en heel moeilijk. Waarom vindt het raadslid en zijn fractie dit 
zo belangrijk? De schepen heeft dit de vorige keer beaamd. Het is een juridisch financieel instrument. 
Met andere woorden is het de bedoeling dat men op basis van de jaarrekening van 2019 het financieel 
beleid in de onmiddellijke toekomst kan gaan uitstippelen. Hij vraagt zich af hoe men dat gaat doen met 
een jaarrekening die altijd slechts hele stukken later komt, terwijl dat dan de budgetten voor de 
toekomst eigenlijk al gemaakt zijn. Hij begrijpt dit eigenlijk niet zo goed hoe dit  financieel gaat. Hij hoort 
ook wel dat er af en toe wat problemen zijn en dat kan hij allemaal begrijpen. Maar wat is eigenlijk 'au 
fond' de reden dat dit zo lang aansleept? Het is iets verbeterd, maar het AGB is nog altijd heel, heel 
laat. Het spijt hem om dit zo te moeten zeggen. Hij denkt dat hij daarmee absoluut de waarheid geen 
geweld aandoet. Schepen Vandenbulcke geeft toe dat het inderdaad te laat is. Hij heeft dit ook niet 
onder stoelen of banken gestoken. Het is een samenhang van omstandigheden. Het gaat er hem over 
dat een aantal actoren allemaal moeten samenvallen. Hij heeft aangedrongen en hij zal dit blijven doen. 
Omdat het inderdaad nu niet zo is dat het AGB niet kan werken als de jaarrekening niet is 
goedgekeurd. De financiële middelen worden heel grondig en heel regelmatig besproken met de 
financieel directeur van de stad. Het is niet zo dat voor het AGB de jaarrekening een formaliteit 
genoemd mag worden. Dit moet inderdaad gebeuren en het is gebeurd, maar dat heeft niet de werking 



van het AGB in de weg gestaan. Dat kan hij met zekerheid zeggen. Hij herhaalt nog één keer dat de 
rekening van 2020 in het jaar 2021 naar de gemeenteraad zal gaan. Hij zal er zijn best voor doen en 
samen met hem de mensen van het AGB. Raadslid Coppens wenst nog te reageren op wat werd 
gezegd. Het is natuurlijk goed dat er hieraan gewerkt wordt. Het blijft natuurlijk een beetje vreemd en 
ook het AGB is een officieel orgaan. Er wordt ook aan de burgers gevraagd om de wet correct na te 
leven. Het is toch de bedoeling dat iedereen op tijd de jaarrekening neerlegt en er zijn daar trouwens 
ook boetes voor voor het geval dit niet gebeurt. Dat heeft ook zijn redenen daarom zijn vraag waarom 
het AGB als officieel orgaan voortdurend achterop hinkt. En dan maar aan de burgers gaan vragen om 
op tijd de belastingen te betalen. En er is hier iemand die dan zegt dat hij geen tijd heeft en er wel aan 
werkt. Het is allemaal een beetje vervelend vooral als het zich  herhaalt. Bij de rekening 2018 heeft hij 
dit niet willen zeggen en toen al had hij die gedachte. Hij gaat niet te hard van stapel lopen, maar hij 
blijft het toch wel vreemd vinden. Indien het gaat om een personeelsprobleem dan moet er extra 
mankracht voorzien worden zodat die wettelijke vereisten in orde gebracht kunnen worden. Maar dit 
hier blijft maar aanslepen bij wijze van spreken. Hij hoopt dat dit ooit  ingezien zal worden zodat dit nu 
met de volgende jaarrekening recht gezet zal worden. Daarnaast is er nog  een inhoudelijke vraag die 
hij niet onmiddellijk heeft willen stellen want hij wou daar eerst het debat over voeren. De schepen heeft 
gesproken over de alarmbelprocedure waarbij dat ook met de inbreng van nieuw vermogen inderdaad 
recht gezet kan worden. Op zich is dat allemaal geen probleem. Alleen is het wel heel technisch wat hij 
nu eigenlijk gaat zeggen, want eigenlijk is er een recurrent probleem. Het heeft te maken met de 
afschrijvingen en met niet de cashkosten waarmee het AGB te maken heeft omdat dit natuurlijk een 
heel specifiek orgaan is en hij gaat het hier niet allemaal financieel beginnen uit te leggen, maar het is 
inherent aan de financiële werking van het AGB dat dit vroeg of laat een probleem zal hebben met het 
eigen vermogen. Die vraag moet hier niet onmiddellijk beantwoord worden en hij denkt dat ze ook niet 
onmiddellijk beantwoord kan worden. Maar de vraag is hoe men daar verder naar kijkt in de nabije 
toekomst. Iedereen weet dat het AGB vroeger in het leven geroepen werd omwille van heel specifieke 
fiscale vehikels die toen trouwens heel veel bestaansrecht hadden. Dat bestaansrecht is ook omwille 
van de fiscale wetgeving, vooral de fiscale wijziging van de wetgeving, iets minder relevant geworden. 
Zijn vraag is hoe men daarnaar kijkt in de nabij toekomst. Het is eigenlijk trouwens al een gegeven dat 
voor een stuk bekend was in de vorige legislatuur en waar hij ook mee bezig geweest is. Ieder jaar is er 
wel een wijziging van die wetgeving die meestal niet ten goede komt van de AGB’s als hij het zo mag 
uitdrukken. Zijn vraag is dan hoe de meerderheid kijkt naar het AGB op financieel en fiscaal vlak, ook 
rekening houdende met al de problemen rond dat negatief eigen vermogen. De Voorzitter stelt dat het 
klopt dat hij in verleden meermaals raadslid Coppens gewezen heeft op dit probleem en dat hij dit 
aangekaart heeft bij raadslid Coppens, de toenmalige schepen van financiën. Schepen Vandenbulcke 
is niet overtuigd van de tussenkomst van raadslid Coppens, maar het raadslid heeft wel gelijk dat het 
de AGB’s niet gemakkelijk wordt gemaakt in de laatste jaren. In de laatste periode denkt hij wel dat het 
AGB nog altijd zijn bestaansrecht heeft. Hoe dit in de toekomst zal evolueren is afwachten. De 
wetgeving gaat goed in de gaten moeten gehouden worden. Het AGB heeft daarvoor externe adviseurs 
die ook gespecialiseerd zijn en die er heel veel van weten. Dus dat zal in ieder geval toegevoegd 
worden. Het is in ieder geval de bedoeling om het negatief vermogen in orde te brengen en dat zal 
normaal gezien in de loop van dit jaar gebeuren met de goedkeuring door de gemeenteraad van de 
inbreng van Steenlandt in Rekkem. Hij kan enkel maar zeggen dat het AGB dat verder zal gaan 
opvolgen en dat natuurlijk de gemeenteraad op de hoogte zal gehouden worden van de zaken die 
gebeuren. Dit jaar is zeker een tijd waarbij maatregelen nodig zullen zijn voor het jaar 2020 waarbij het 
AGB geen winst heeft kunnen maken door de coronacrisis. Maar het zal in ieder geval belangrijk zijn 
dat die zaken door deskundigen begeleid worden. Hij wil ook het personeel van het AGB toch wel 
verdedigen. Dus is het zo dat er daar heel hard gewerkt wordt vorig jaar en de mensen van de raad van 
bestuur kunnen dat getuigen. Om de zaak te verlichten kwam er een administratieve kracht bij en dat 
begint zijn vruchten af te werken. Vandaar dat hij durft te stellen dat het bedoeling is om dit jaar de 
jaarrekening 2020 in de gemeenteraad te brengen.

Stemming

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



Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Er wordt gevraagd aan de Gemeenteraad om

1. de jaarrekening, zoals ze U voorgelegd werd, en de resultaatsbestemming, zoals 
hier voorgesteld, te willen goedkeuren

2. na goedkeuring van de rekening, kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris

6. GR/2021/031 | Opvragen renteloze leningen toegestaan door Stad Menen aan het AGB Menen 
Bevoegdheid orgaan

Bevoegdheid orgaan

 Artikel 56. van Decreet Lokaal Bestuur  

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval 
binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;

 Art. 5 uit de statuten AGB. 

Doel en activiteiten: het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor 
onderwijs , culturele,   toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

De Gemeenteraad beslist tot vrijgave en opname van de voorziene budgetten en dit via een delegatie 
aan de financiële dienst. ( volgens noodzaak en goedgekeurde facturen )

Feiten, context en argumentatie

In  het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Menen ( vastgesteld in de GR van 16/12/2020 
)  werden een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB Menen voorzien.  ( Leiewerken - Hoeve 
Haute Cense - algemeen / zwembad )

Het betreft hier geen nieuwe of aangepaste budgetten  ;  enkel de formele goedkeuring om de eerder 
toegestane leningen te kunnen opvragen. En dit 1 op 1 volgens ingediende facturen per project.

De behandeling in de gemeenteraad van maart wordt gevraagd en dit ter goedkeuring voor de opname 
van deze leningen.( zie bijlage - liquiditeiten budget / uitgaven ).

De uitbetaling van de gelden gebeurt in schijven : door de financiële dienst en dit ten bedrage en 
volgens de goedgekeurde facturen.

Tussenkomsten

Raadslid Coppens vindt dat dit punt eigenlijk aansluit bij het vorige agendapunt en hij reageert op de 
schepen die zei dat hij ook het personeel wilde verdedigen. Het raadslid wil toch duidelijk maken zowel 
in het vorig punt als in dat punt dat de vraag ook van het AGB moet komen en dat heeft met elkaar te 
maken. Hij wil op geen enkel ogenblik het personeel viseren. Hij heeft ook gezegd in zijn tussenkomst 
dat als er in principe zaken te laat of onzorgvuldig zijn het aan de werkgever is, zijnde het college, om 
tijdig in te grijpen en ervoor te zorgen dat er voldoende mankracht is die de zaken op een efficiënte en 
een correcte manier kan afhandelen. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:  De gemeenteraad keurt de opname van een aantal renteloze leningen ten gunste van AGB 
Menen goed . Deze werden voorzien in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Menen. 



7. GR/2021/021 | Levering Verkeerssignalisatie - voorstel gunningsprocedure. 
Bevoegdheid orgaan

DLB artikel 41 2e lid -10°  – de gemeenteraad is bevoegd

Juridische grond

Wet Overheidsopdrachten 17/06/2016

KB Plaatsing 18/04/2017

KB Uitvoering 14/01/2013

Wet motivering, informatie en rechtsmiddelen 17/06/2013

Feiten, context en argumentatie

In MJP 2020-2025 werd per dienstjaar onder artikel 2250007/020000 A030204 telkens een bedrag 
voorzien van 50.000€. 

Met het oog op de gunning van de betrokken opdracht van levering wordt de volgende werkwijze 
voorgesteld: 

1.Procedure.(GR) : verlengingsopdracht bij open aanbesteding (art. 36 en 57 OOW 2016). 
1.1.Bestek : Plaatsing van de opdracht: 
Zie tekst van het bestek bijgevoegd. 

Toegelicht: 
1.1.1

Er wordt voorgesteld deze opdracht van levering te gunnen bij de mogelijkheid tot verlenging 
gedurende maximaal 4 jaren (jaar van gunning + 3 verlengingen) vanaf de sluiting en dit bij de 
toepassing van artikel 57 Overheidsopdrachtenwet 2016 ("Een opdracht kan van bij de sluiting een of 
meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten vermelde nadere 
regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over het algemeen beperkt blijven 
tot vier jaar na het sluiten van de opdracht.").

De verlengingen gebeuren telkens op basis van een uitdrukkelijke beslissing.

Het bestuur kan afzien van de verlengingen gedurende de verdere looptijd volgend op de sluiting van 
de opdracht. 

1.1.2

De totale kostprijs wordt bij detail en voor het totaal geraamd op € 164.799,37 exclusief BTW 
hetzij 199.407,24 inclusief BTW 21%. Die raming dient bij toepassing van artikel 7 §1-3° KB Plaatsing 
18/4/2017 alle waarden onder de opdracht te totaliseren, dat is de som van de aanvankelijk te gunnen 
waarden en de waarden die te gunnen zijn bij de te voorziene verlengingen. Aldus bekomt dit een totaal 
van € 200.000,00 inclusief BTW voor de totale looptijd.

Vermits de waarde hoger is dan € 30.000,00 exclusief BTW 21% dient de GR de gunningsprocedure en 
–voorwaarden vast te stellen.

Gezien de waarde van de opdracht mag de gunning gebeuren bij openbare procedure. Met 
elektronische indiening van offertes via e-Tendering.
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld de openbare aanbesteding bij toepassing van artikel 
36 OOW 2016 en artikel 7 §1-3° KB Plaatsing te weerhouden. 
1.2. Bestek : Uitvoering. 
De uitvoeringsvoorwaarden zijn standaard voor een leveringsopdracht.

Er zal geen gebruik gemaakt worden van een prijsherzieningsformule. 

Tussenkomsten



Raadslid Mingels gaat met zijn fractie mee in het verhaal van de verkeerssignalisatie, een belangrijk 
gegeven als het over veiligheid gaat. Wat dat laatste betreft, stelt hij zich vragen bij een bepaalde 
aankoop. Als lid van de commissie verkeer en mobiliteit meent hij zich te herinneren dat hij 
herhaaldelijk vragen heeft gesteld bij de plaatsing van spiegels. Het standaard antwoord was dat 
spiegels onveilig zijn als hij niet direct doorverwezen werd naar de politie omdat die toch op zijn minst 
een vals veiligheidsgevoel geven. Hij is daar niet echt van overtuigd. Het zou best kunnen maar hij weet 
ook dat er nu op vandaag in Menen plaatsen zijn waar het heel moeilijk is om in te rijden voor het 
verkeer omdat er eigenlijk een te beperkte zichtbaarheid is. Het heeft te maken onder meer met het feit 
dat wagens veel te dicht geparkeerd worden op kruispunten. Maar ook dat is een discussie die hij al in 
de commissie heeft gevoerd. Ook daar heeft hij het antwoord gekregen dat er een verkeersreglement 
bestaat die dat toelaat. Zijn vraag gaat over de 10 spiegels die in het bestek staan. Voor hem 
betekenen die 10 spiegels in het bestek dat men die signalisatie  op voorraad wil zetten om die gewoon 
in huis te hebben, voor het geval dat ze eens nodig zouden zijn. Dus heeft hij een licht vermoeden dat 
er toch een aantal plaatsen in Menen zijn waar die in de toekomst zullen worden voorzien van een 
spiegel. Zijn vraag blijft hoe veilig die spiegels nu eigenlijk zijn want hij kan dat niet aan elkaar hangen. 
Enerzijds de commentaar op de verkeerscommissie dat spiegels per definitie onveilig zijn en anderzijds 
de bestelling van spiegels. Hij zou daar graag eens antwoord op krijgen. Schepen Roose antwoordt 
dat er bij de raming een aantal spiegels meegeven zijn ook omdat er nu in het publiek domein spiegels 
aanwezig zijn die soms eens getoucheerd worden en dan moet men natuurlijk er één kunnen 
vervangen. Vandaar dat hiervan jaarlijks een aantal van verbruikt wordt. Maar het is de uitdaging om 
geen bijkomende verkeersspiegels te installeren. Dat wordt inderdaad zeer vaak door de politie 
geadviseerd omwille van het feit dat er al steden veroordeeld werden voor de verkeerde beeldvorming 
die een spiegel geeft. Men probeert op dat vlak dan telkens om andere oplossingen te zoeken. Maar in 
de raming wordt dat aantal heel duidelijk in het bestek opgenomen waar dat het nooit geen vast aantal 
is dat wordt besteld. Maar er is een aantal nodig om op die manier tot een prijsvorming te komen. Het is 
zeker niet de bedoeling om verkeersspiegels bijkomend aan te kopen via dat lastenboek maar wel om 
een goede prijsindicatie te hebben mocht er een vervangen moeten worden. De Voorzitter meldt dat 
raadslid Mingels onmiddellijk zijn hand opgestoken had bij het eerste woord van de schepen. Raadslid 
Mingels antwoordt dat dit niet klopt en dat hij zijn hand opgestoken had op het moment dat de schepen 
iets heel specifieks gezegd had, namelijk dat het een uitdaging was om geen bijkomende spiegels te 
plaatsen. Als hij het verhaal van de politie en de schepen beluistert, dan is er volgens hem een andere 
uitdaging. Gezien spiegels onveilig zijn, zal het eigenlijk een uitdaging zijn om de spiegels die moeten 
vervangen worden volgens de schepen, niet te vervangen. Maar misschien zijn er plaatsen waar het 
toch wel veiliger is om die spiegels te behouden. Hij weet het echt niet meer en er is eigenlijk weinig 
consequentie in de keuze om spiegels aan te kopen. Hij zegt niet dat hij tegen spiegels is, want hij heeft 
ze zelf nog aangevraagd. Hij stelt zich gewoon heel veel vragen bij een beleid dat enerzijds stelt dat 
spiegels per definitie onveilig zijn en dat anderzijds verwijst naar een rechtszaak waarbij een gemeente 
moest opdraaien voor de kosten omwille van spiegels die niet voldeden. Hij blijft het een heel vreemde 
discussie vinden. De uitdaging is dus volgens hem om de spiegels niet te vervangen. Volgens de 
stelling van de schepen en de politie zou dat de uitdaging moeten zijn. Hij blijft het een heel vreemde 
discussie vinden. Hij gaat sowieso dit punt goedkeuren met zijn fractie. Maar hij zou aanraden om die 
oefening toch een keer te durven maken  Misschien kan die oefening een keer gebeuren tijdens de 
verkeerscommissie want het is al een tijdje geleden. Raadslid Vandendriessche vindt dat die spiegels 
een vals gevoel van veiligheid geven en hij spreekt uit zijn ervaring van 40 jaar als internationaal 
chauffeur. Ofwel zijn ze goed geïnstalleerd maar dan ziet men het verkeer komen maar het is verder 
dan men denkt of het is dichter dan men denkt. Dus hij zal zich onthouden omdat hij vindt dat het geen 
veiligheidsgevoel geeft. Schepen Roose antwoordt dat de uitnodiging voor de verkeerscommissie van 
15 maart 2021 zeker komt en raadslid Mingels mag dit zeker aankaarten. Hij denkt dat er heel veel 
uitdagingen zijn wat betreft mobiliteit. Soms moeten er prioriteiten gelegd worden en dit mag stuk voor 
stuk doorgegeven worden en dit bestek gaat uit van een raming. 

Stemming

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



Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr 2020/1009 en de raming voor de opdracht 'levering 
verkeerssignalisatie', 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;

 

Artikel 2:

Toepassing mag door het College van burgemeester en schepenen worden gemaakt van de 
voorziening onder artikel 36

Organisatie volgens open aanbesteding bij toepassing van artikel van artikel 36 en 57 OOW 2016 en 
artikel 7 §1-3° KB Plaatsing als verlengingsopdracht;

 

Artikel 3:

De raming voor het totaal van de opdracht met inbegrip van de beoogde verlengingen bedraagt 
€164.799,37 bij geraamde detailprijzen BTW 21% door medecontractant betaalbaar;

 

Artikel 4:

De raming voor het gedeelte dienstjaar voor 2021 bedraagt €41.322,31 excl. BTW of €50.000 incl. 21% 
BTW door medecontractant betaalbaar.

 

Artikel 5:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

 

8. GR/2021/034 | RUP Hagewinde. Gemotiveerd advies van de GECORO op adviezen, bezwaren en 
opmerkingen. 
Bevoegdheid orgaan

artikelen 40 en 41 DLB

Juridische grond

VCRO 2.2.21 § 6

Feiten, context en argumentatie

RUP Hagewinde.
Gemotiveerd advies van de GECORO dd. 27-01-2021 op adviezen, bezwaren en opmerkingen. 

In de gemeenteraad van 7 oktober 2020 werd het RUP Hagewinde voorlopig vastgesteld;

Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 30-10-2020 t.e.m. 28-12-2020;

Het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek vermeldt dat 3 adviezen werden ingediend 
en 5 bezwaren in bijlage toegevoegd;

Uit het proces-verbaal van bekendmaking blijkt dat het openbaar onderzoek op de vereiste manier aan 
het publiek en aan de belanghebbende bekend gemaakt werd.



Gelet op de Vlaamse Codex inzonderheid 2.2.21§6;

De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)  heeft, in haar vergadering van 27-
01-2021, advies uitgebracht over de ontvankelijkheid en gegrondheid van adviezen, bezwaren en 
opmerkingen en waarbij de adviezen van de hogere overheden integraal deel uitmaken van het verslag, 
zie bijlage.

Gelet op de nodige aanpassingen van het ontwerp RUP ten gevolge van de behandeling van de 
adviezen, bezwaren en opmerkingen worden een aantal aanpassingen aan het ontwerp voorgesteld 
zoals in het advies van de GECORO opgenomen;

Tussenkomsten

Raadslid Mingels ziet de vraag om het advies van de GECORO goed te keuren en hij gaat dit met 
zijn  fractie niet doen. Hij heeft respect voor de mening van de GECORO-leden, maar hij heeft ook 
bedenkingen bij de manier waarop bepaalde punten eigenlijk vrij gemakkelijk zijn afgewimpeld. Er zijn 
wel wat aanpassingen doorgevoerd, maar die zijn eigenlijk minimaal. Het gaat hem niet overtuigen van 
het feit dat de mobiliteit en de levenskwaliteit of gezondheid niet wordt aangetast. Hij gaat hier niet in 
mee. Hij stelt vast dat er geen oplossingen worden gevonden voor de verkeersperikelen in de 
Rozenstraat met een  garagestraat. Hij ziet ook hiaten in de geluidsproblematiek. De berm die er 
eigenlijk maar half en half komt omdat er een aantal woningen nog in de weg staan. Er is ook het 
windrecht voor de molen dat ook mogelijk voor een probleem kan zorgen. Er zijn ook nog de 36 
bewoners van de Schonebeek die over het hoofd geslagen of niet vernoemd worden. Maar die 36 
bewoners van de Schonebeek hebben zich manifest tegen het RUP gekeerd en hij vermoedt dat het 
eigenlijk ongeveer alle bewoners zijn van de Schonebeek. Wat betreft het uitvoeringsplan stelt hij vast 
dat deze coalitie ooit gezegd heeft of de vorige coalitie zelfs al dat men eigenlijk maar één 
woonuitbreidingsgebied zou gaan aansnijden in de feiten. Als het gaat over woonuitbreidingsgebieden 
dan spreekt men over een beperkt gebied in het zuiden van het RUP. Het is zo dat hij hierover zijn 
twijfels heeft en dat is geen verwijt naar de GECORO-leden, als men ziet waar de uitdagingen van 
Vlaanderen en onze uitdagingen ook liggen voor de toekomst dan vreest hij hiervoor. Hij weet dat het 
geen materie is om lokaal te bespreken maar hij wil het toch maar een keer meegeven dat men er op 
die manier nooit gaat komen tot een noodzakelijke bouwshift die Vlaanderen en zeker ook Menen nodig 
hebben. De GECORO-samenstelling is gericht op een kortzichtige economische winst wat hij zo durft te 
noemen waarbij men uiteindelijk zichzelf zal vast betonneren in een stad die op den duur compleet 
onleefbaar wordt. Dat is een keuze die hij wenst te maken vandaar dat hij zich verzet tegen dit advies 
en waarbij hij zich zal blijven verzetten tegen dat RUP. In de toekomst zal hij zich onthouden of tegen 
stemmen als dergelijke uitbreiding op tafel ligt. De Voorzitter meldt eerlijkheidshalve dat raadslid 
Mingels af en toe onderbroken werd omdat hij weg viel. Maar de grote context is wel degelijk gegeven 
geweest. Maar hij hoopt dat in de toekomst de tussenkomsten niet meer wegvallen, want anders stelt 
hij voor om gebruik te maken van de PC van raadslid Poot. Maar de grote lijnen alsook het besluit zijn 
zeker gehoord geweest. Schepen Syssauw hoort dat raadslid Mingels de bezwaren van de 
bezwaarindieners grondig herhaald heeft. Naar haar oordeel wordt wel degelijk een antwoord geboden 
op alle bezwaren die zijn geopperd. Het klopt inderdaad dat vooral de mensen uit de Schonebeek die 
door de Rozenstraat rijden een bezwaar hebben ingediend aangaande de mobiliteit. Die bezwaren zijn 
stuk voor stuk gemotiveerd weerlegd geweest. Zo zijn een aantal bezwaren nog altijd gestoeld op 
verkeerde feiten of het gegeven dat het verkeer vanuit de nieuwe ontwikkeling zou afgewenteld worden 
vanuit de Rozenstraat. Dat is absoluut onwaar. Het is alleen de garagestraat die op uitdrukkelijke vraag 
van de mensen uit de Rozenstraat wordt aangelegd en de garagestraat komt er omdat de mensen zelf 
op een infovergadering zich verzet hebben tegen de aanleg van een parkeerhaven. De bewoners van 
de Rozenstraat vroegen zelf een garagestraat en het is alleen het verkeer uit die garagestraat van de 
bewoners van de Rozenstraat dat op de Rozenstraat wordt aangetakt. Het andere verkeer van die 
nieuwe ontwikkeling komt niet in de Rozenstraat. Dat is eigenlijk een bezwaar dat in heel wat bezwaren 
wordt herhaald en telkens wordt weerlegd. Raadslid Mingels heeft ook namens zijn fractie ook een 
bezwaar ingediend dat ook weerlegd werd. Zij denkt dat het GECORO wel degelijk een antwoord heeft 
geboden op de bezwaren en de adviezen, in die zin dat een correct antwoord geboden wordt op een 
aantal opmerkingen en bezwaren die werden geformuleerd. Raadslid Mingels antwoordt de schepen 
dat zij aangeeft dat zij denkt dat de GECORO het hier bij het rechte eind heeft. Hij neemt aan dat dit 
haar mening is. Zij heeft echter een andere mening en hij is niet overtuigd dat men in de toekomst op 
die manier naar een betere meer leefbare stad gaat. Vandaar het gegeven dat hij zicht tegen dit punt 



zich verzet. De Voorzitter meldt dat de stemwijze van het raadslid werd gemotiveerd. Raadslid 
Bogaert stelt dat ze de bezwaren gelezen heeft van de 36 bewoners van de Schonebeek en ze heeft 
ook het verslag gelezen van de provincie. Zoals de schepen voorzegt is er geen probleem voor de 
Rozenstraat er gaat precies geen verkeer bijkomen. Maar het raadslid ziet toch dat de provincie ook 
aanstuurt om in fase 1 de aftakking van de N32 prioritair te stellen. Zij heeft niet begrepen vanuit het 
verslag van de GECORO dat dit inderdaad prioritair zal uitgevoerd worden. Vandaar ook haar vraag. 
De bezwaren gaat ze niet allemaal herhalen, maar haar concrete vraag is in hoeverre er daarmee 
rekening wordt gehouden. De zaken worden anders aangepakt dan ze nu voorzien zijn niet alleen met 
woorden maar ook met daden. Schepen Syssauw antwoordt dat bij de eerdere behandeling van dit 
dossier voor de wegenis dit reeds als voorwaarde opgelegd werd dat de nieuwe aantakking de ventweg 
op de N32 moest zijn en die ontsluiting plus al het wegverkeer moet in de eerste fase via die nieuwe 
weg zal moeten worden aangelegd. Dus die voorwaarde is inherent aan het dossier en staat dus 
eigenlijk los van de behandeling van het RUP. Dat is dus reeds zo bevestigd en goedgekeurd. Zij 
begrijpt niet goed de vraag van raadslid Bogaert. Maar zij vermoedt dat de vraag doelt op de eventuele 
aanpassing van het parkeerregime in de Rozenstraat. Zij heeft niet goed begrepen wat de concrete 
vraag was. Het is effectief zo wanneer de bewoners van de Rozenstraat over de mogelijkheid 
beschikken om voor hen de garagestraat te kunnen gebruiken om daar de voertuigen te kunnen 
parkeren uiteraard in overleg. Dat zal in de commissie mobiliteit besproken worden. Het parkeerregime 
zal doorgevoerd worden en zal het parkeerregime aangepast worden in tegenstelling tot op vandaag 
het geval is en zodat de veiligheidsdiensten door kunnen. Want tot op vandaag is dat inderdaad een 
heel groot probleem en daar is eigenlijk veel te weinig ruimte  door de geparkeerde voertuigen om 
bijvoorbeeld een brandweerwagen of zelfs een ziekenwagen door te laten. Het is de bedoeling om eerst 
de aanleg van die garagestraat af te wachten. Dit zal via de dienst mobiliteit van de stad ten gepasten 
tijde in de mobiliteitscommissie worden voorgesteld om inderdaad die straat beter te maken. Raadslid 
Bogaert bedankt voor het feit dat er nauw op toegezien zal worden dat die ventweg er eerst komt zodat 
het verkeer inderdaad niet allemaal door de Rozenstraat moet. Want het is inderdaad zo dat de 
Rozenstraat overbelast is en het is een trechter. Ze verwacht dat de verkeerscommissie zo rap mogelijk 
die zaak een keer zou bekijken voordat de werken aanvangen. Dus zij bedankt de schepen voor het 
antwoord.

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben 
Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot), 1 onthouding 
(Dorianne De Wiest)

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad geeft gunstig advies op het gemotiveerd advies van de GECORO over 
de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren op het RUP Hagewinde en laat het 
ontwerp hieraan aanpassen.

9. GR/2021/026 | Kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en 
vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen grond voor 11 
woningen O_2020143101, Koning Boudewijnstraat zn. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 56 - Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 40 en art. 41.

Juridische grond

 het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2

 het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, inzonderheid artikel 3, artikel 4, 
artikel 8, artikel 10 en artikel 12



 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 4.2.1. (vergunningsplichtige 
handelingen), artikel 4.3.5. (voldoende uitgeruste wegenis), artikel 4.4.7. (handelingen van 
algemeen belang) en artikel 4.4.7/1

 het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen

 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 15, § 
1, eerste lid, artikel 17, § 4, artikel 23, artikel 30, artikel 31, artikel 32, artikel 65 en artikel 75

 het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, inzonderheid artikel 13, tweede lid 
(procedure), Titel 3, Hoofdstuk 5 (openbaar onderzoek) en artikel 47 (zaak van de wegen)

Feiten, context en argumentatie

De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend  op 04.112020 door Dumobil 
Construct, Felix D'Hoopstraat 180 te 8700 Tielt, voor het verkavelen van gronden te Menen, 3de afd. 
sie. B nrs. 0404L2 en 0412A.

Deze Omgevingsvergunningsaanvraag omvat de aanleg van een nieuwe gemeenteweg zonder 
opheffing van een bestaande gemeenteweg. 

Er werd een beschrijvende en verantwoordingsnota opgemaakt.  

 

Het gemeentewegendecreet stelt (in artikel 12, § 2) dat in afwijking van artikel 11 van het decreet (dat 
bepaalt dat de gemeenten de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun grondgebied 
vastleggen in en via de opmaak of wijziging van gemeentelijke rooilijnplannen) de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van 
het omgevingsvergunningendecreet kan worden opgenomen in een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, voor 
zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden. Die 
mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat voldoet aan 
de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van gemeentelijke 
rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn bevat.

-> de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van deze gronden omvat een 
ontwerp van rooilijnplan
 

Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk rooilijnplan dat 
niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst een beslissing over 
het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens te beslissen over de 
goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning.

De mogelijkheid, vermeld in het eerste lid (van artikel 12, § 2), geldt niet als de beoogde wijziging, 
verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeenteweg die in een plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan bestemd is, of op een gemeentelijk rooilijnplan dat in een plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan is opgenomen. In dat geval gelden de procedureregels voor het opstellen van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

 -> de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van deze gronden heeft geen 
betrekking tot wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan
 

- De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouwen met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeente 



Menen beschikt niet over een gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, waarin de decretale 
doelstellingen en principes werden verfijnd, geconcretiseerd en aangevuld.

 

De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
de eventuele vergunning opneemt.

 

Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande 
goedkeuring van de gemeenteraad (artikel 8 van het gemeentewegendecreet).

 

Bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen wordt 
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en artikel 4 van het 
gemeentewegendecreet, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het gemeentewegendecreet (artikel 10 van het 
gemeentewegendecreet.

 

Elke beslissing dienaangaande dient erop gericht te zijn om de structuur, de samenhang en de 
toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de 
huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen. Om die doelstelling te realiseren 
voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op (1) de uitbouw van een 
veilig wegennet op lokaal niveau, en (2) de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk 
van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak (artikel 3 van het gemeentewegendecreet).

 

Daarnaast dient bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet minimaal rekening te 
worden gehouden met de volgende principes: (1) wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan 
steeds ten dienste van het algemeen belang, (2) een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een 
gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd, (3) de verkeersveiligheid 
en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen, (4) wijzigingen aan het 
wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief, en (5) bij de 
afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de 
gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 
Hierbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig 
tegen elkaar afgewogen (artikel 4 van het  gemeentewegendecreet).

-> zie advies dienst mobiliteit en openbare werken
 

- Op 4/11/2020 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door DUMOBIL 
CONSTRUCT, Felix D'Hoopstraat 180, 8700 Tielt, voor het verkavelen van grond voor 11 woningen 
bestemd voor halfopen en gesloten bebouwing te Menen, Koning Boudewijnstraat zn.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 24/11/2020.

De omgevingsvergunningsaanvraag draagt als kenmerk OMV_2020143101(en is gemeentelijk 
geregistreerd onder het nummer O/2020/393). De uiterste datum voor de vergunningverlenende 
overheid om een beslissing te nemen over de aanvraag is 8/05/2021. 

Het betreft een project waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is.

 

Het project situeert zich kadastraal in de 3de afdeling, sectie B, perceelnummers 0404L2 en 0412A.

De aanvraag is volgens het gewestplan Kortrijk(zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 04/11/1977) 
gelegen in woongebied.



In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van  art. 5.1.0 van het koninklijk besluit van 
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 
gewestplannen.

De aanvraag is voor een beperkt deel gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd bijzonder plan 
van aanleg Tuinwijk (M.B. 22/06/1994) : zone 3 met hoofdbestemming wonen en zone 20 
achteruitbouwstrook.

 

De aanvraag omvat geen opheffing van een gemeenteweg.

Aangezien de vergunningsaanvraag een project betreft waarvoor met toepassing van artikel 31 van het 
omgevingsdecreet een beslissing van de gemeenteraad vereist is over de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg is de gewone (en niet de vereenvoudigde) procedure 
van toepassing. 

 

De aanvraag werd derhalve onderworpen aan een openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 
2/12/2020 tot en met 31/12/2020.

Er werd één formeel bezwaarschrift ontvangen, noch werden andere tegenwerpingen gemaakt, zoals 
blijkt uit het Omgevingsloket.

Volgend aspect uit het bezwaar heeft betrekking op de zaak van de wegen:

-> Er is onvoldoende parkeergelegenheid, waardoor de parkeerdruk zich zal verleggen naar de buurt, 
waar reeds parkeerproblemen zijn.

-> De gemeentelijke omgevingsambtenaar neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende 
standpunt in :

De loten dienen over min. 1 private parkeerplaats te beschikken. Dit is conform art. 25§1 van het 
algemeen bouwreglement van de stad. Acht woningen zijn voorzien van een carport op privaat terrein; 
bij 7 er van staat de carport op min. 6m van de rooilijn ingeplant, zodat de oprit als bijkomende 
parkeerplaats kan dienen. Voor de andere 3 woningen is telkens één carport in een gegroepeerd 
opstelling voorzien. Daarnaast zijn er nog 6 bezoekersparkings voorzien.
Verder worden duurzame verplaatsingen gestimuleerd. Het verplicht voorzien van fietsenstalplaatsen 
zal als voorwaarde worden opgelegd.
Dit aspect is ontvankelijk doch ongegrond. 

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de 
gemeenteweg, over de eventuele opname in het openbaar domein en de verenigbaarheid met de 
doelstellingen en principes van het decreet gemeentewegen en kan dus geen uitspraak doen over 
bezwaren die hier geen rechtstreeks verband mee houden. Anders oordelen zou een 
bevoegdheidsoverschrijding betekenen.

Het komt aan de gemeenteraad toe een beslissing te nemen over de zaak van de wegen (lees: over de 
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de betrokken gemeentewegen) alvorens het college van 
burgemeester en schepenen (als vergunningverlenende overheid) een beslissing kan nemen over de 
aanvraag van de omgevingsvergunning.

 

Conform het decreet op de gemeentewegen moet onderzocht worden welke rol de voorgestelde 
aanpassing van de gemeenteweg kan spelen in de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau 
en de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen op recreatief en 
functioneel vlak. 

 

Naast een toetsing aan deze algemene doelstelling uit het decreet betreffende de gemeentewegen, 
moet iedere vraag tot het wijzigen van gemeentewegen ook beoordeeld worden aan de hand van 
onderstaande principes:



 

-          Wijzigingen aan gemeentewegen staan steeds ten dienste van het algemeen belang:

Naast de inrichting van de nieuwe openbare wegenis tot ontsluiting van de loten wordt in de verkaveling 
ook voorzien in de aanleg van een trage verbinding die de omliggende bestaande ontwikkelingen via 
een korte, veilige en comfortabele manier verbindt.

 

 -          Een wijziging aan een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende 
gemotiveerd wordt
Dit principe is niet van toepassing op de voorliggende aanvraag.

 

-          De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen worden in acht 
genomen
De algemene verkeersveiligheid werd bij dit dossier als startpunt genomen.
Enerzijds wordt de ontsluiting van de nieuwe woningen via 1 verbinding naar de geschikte 
wegen geleid. Anderzijds wordt ook ingezet op ontvlechting van de verschillende verkeersstromen, in 
het bijzonder deze van de voetgangers en fietsers. Dit door de aansluiting van trage verbindingen op 
de bestaande ontwikkelingen.

 

 -          Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief
Dit principe is niet van toepassing op de voorliggende aanvraag.

De gemeenteweg waarop de zaak van de wegen betrekking heeft ligt op ruime afstand van de 
gemeentegrenzen en heeft bijgevolg geen gemeentegrensoverschrijdend belang.

 

-          Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de 
actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen
De actuele gemeentewegen wordt geen andere functie gegeven door de aanleg van deze verbinding.

De bestaande gemeentewegen waarop aangetakt wordt, zijn voldoende uitgerust om het bijkomend 
verkeer dat te verwachten valt met de aanleg van deze ontwikkeling te gaan verwerken.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels zit met een vraag rond de verbintenis tot de kosteloze grondafstand. Het heeft te 
maken met het onderhoud en dergelijke van de omgeving. Hij meent zich te herinneren als antwoord op 
een mondelinge vraag die hij in dergelijk verband een keer heeft gesteld. Dat de gemeente er naar 
streeft om er voor te zorgen dat de verkavelaar verantwoordelijk blijft voor het onderhoud. Hij meent 
zich dat te herinneren dat dit een antwoord was op een mondelinge vraag die hij stelde. Hij ziet dat hier 
niet terug dat er op zijn minst een poging toe gedaan is om dat op die manier te doen. Dus vraagt hij 
hoe het komt dat men hier blijkbaar opnieuw op de normale manier aan de slag gaat, de gebruikelijke 
manier tot nu. Verder heeft hij ook vragen rond een servitude, een kruiwagenpad dat als servitude 
wordt ingericht en die heeft ook te maken met de rooilijn. Waarom maakt men gebruik van een 
servitude? Hij heeft kennis van een aantal servitudes en hij weet dat dit geen cadeau is voor de 
mensen die ermee te maken hebben. Hij ziet ook een enorme focus toch als het over woorden gaat. 
Een enorme focus op de omgeving, de groene omgeving die wordt ingericht, een bloemrijk grasland 
een elzenrij om maar op te noemen. Heel veel woorden die te maken hebben met groen. Maar in het 
dossier zelf of in de opmerkingen in het dossier is hij geneigd om dat te volgen waarin eigenlijk letterlijk 
staat dat de groenzone bijzonder of zeer beperkt is. Eigenlijk zijn er meer woorden aan vuil gemaakt 
dan dat er in werkelijkheid sprake is van een groenzone. Hij heeft daar problemen mee. Voor de rest 
ziet hij ook in het dossier staan dat de woningen minimum 2 meter van de rooilijn geplaatst worden om 



een voortuin te kunnen realiseren en dit om het groene karakter van de woonwijk te vrijwaren. Opnieuw 
over dat groene karakter wenst hij wat vragen te stellen. Hij heeft vragen over de rol van die 2 meter en 
hoe lang zal het duren eer dat die 2 meter het groene karakter volledig kwijt zullen zijn. Hij refereert 
naar andere wijken waar ook in eerste instantie ingezet is op het groene karakter van de wijk en 
waarvan men ziet dat in heel korte tijd dat groene karakter veranderd is in een stenen woestijn. Hij 
heeft  moeite met wat hier voorligt en hij gaat dit dus niet goedkeuren. Hij is van mening dat dit geen 
goed idee is en hij gaat dit daarom ook niet goedkeuren. Schepen Syssauw stelt dat project de 
opvulling van een stukje woongebied betreft. Het gaat niet hier om een woonuitbreidingsgebied zoals 
de vorige opmerking van raadslid Mingels bij het vorige dossier of om een woonreservegebied. De 
voorschriften van de verkavelingen worden verplicht opgelegd en zijn de groene voortuinen 
verordenend opgelegd en deze zijn dus verplicht na te leven. Het valt inderdaad te betreuren dat op 
heel veel plaatsen in de stad ook met identieke voorschriften de bewoners inderdaad tot verharding 
overgegaan zijn. In bepaalde gevallen wordt dan politie op pad gestuurd omdat er klachten zijn vanuit 
de buurt of omdat er bij een verkoop wordt vastgesteld dat een aantal zaken niet in orde zijn. Dit wordt 
verordenend vastgelegd en dat is ook zo nodig om te voldoen aan alle voorschriften met betrekking tot 
de watertoets. De verkaveling bevat wel een aantal mooie tuinen vandaar dat het openbaar domein en 
het groen inderdaad eerder beperkt zijn omdat eigenlijk iedere woning over een tuin van minstens 19 
meter diepte beschikt of zelfs dieper en wat dus zichtbaar is op het plan. Met betrekking tot de aanleg 
van dat kruiwagenpad is het inderdaad zo voorzien om de twee eerste woningen de mogelijkheid te 
bieden om bijvoorbeeld tuinafval aan de achterkant van de woningen te kunnen afvoeren. En op het 
plan is dat eigenlijk een erfdienstbaarheid die op de percelen zal berusten waarmee men aantoont 
dat  men ook weet. Het is niet dat daar de gehele verkaveling moet passeren. Het is enkel een beperkte 
erfdienstbaarheid die de verkavelaar heeft ingebouwd om het optimale onderhoud van de tuinen te 
maken en eigenlijk tot voordeel van de twee percelen. Over de vraag waarom er geen last werd 
opgelegd aan de verkavelaar voor het onderhoud van het openbaar groen klopt het dat soms lasten 
worden opgelegd en dat is dan dikwijls wanneer bijvoorbeeld de codex wordt ingezet en wanneer 
bepaalde voorschriften meer dan 14 jaar oud zijn en dat er dan eigenlijk een gunst wordt gegeven als 
zij het zo kan uitdrukken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een wettelijk middel om de bestemming 
die hier op ligt te vervangen door de onderliggende gewestbestemming. In dat geval worden er dikwijls 
voorwaarden aan ontwikkelaars opgelegd. Hier gaat hier om een beperkte strook groen die bovendien 
naast openbare parkeerplaatsen ligt waarbij er  inderdaad geoordeeld werd dat dit niet hier aan de orde 
was. Er wordt ook op toegezien dat het groen in tegenstelling tot vroeger, exhaustief wordt 
onderhouden zodanig dat het voor de stadsdiensten geen dergelijk grote inspanningen meer vraagt. 
Het is inderdaad niet meer de bedoeling dat de stadsdiensten wekelijks gras gaan afmaaien ten 
behoeve van bepaalde verkavelingen. Maar dit alles zal dus exhaustief worden voorzien en zal dus 
mee opgenomen worden bij het bestek van het openbaar domein. Zoals hij zelf aanhaalt gaat het 
eigenlijk over een heel kleine oppervlakte. Raadslid Mingels is blij te horen dat de schepen zich heel 
goed bewust is van het feit dat dergelijke voorschriften geen garantie bieden dat dergelijke stroken van 
2 meter effectief groen blijven. Dat de schepen zich bewust is van het feit dat onder identieke 
voorschriften er op heel wat plaatsen in de stad heel hard gewerkt wordt aan het creëren van stenen 
woestijnen. Het stelt hem een beetje teleur om te horen dat dat eigenlijk pas wordt opgemerkt wanneer 
er een verkoop wordt gerealiseerd, of wanneer er sprake is van een buur die klacht neerlegt. Eigenlijk 
heeft de overheid de plicht om bij de vergunningen om ook de vergunningsvoorwaarden goed op te 
volgen. Blijkbaar slaagt de stad daar niet goed in, want dit is toch wat hij ziet in de stad. De stad krijgt te 
maken met het feit dat er meer moet ingezet worden op ontharding en men krijgt steeds meer 
verharding te zien op plaatsen waar het zelfs niet toegelaten is. Hij is tevreden met het antwoord rond 
de vraag over de servituden. Maar hij blijft het een heel ongemakkelijk gegeven vinden. Hij is ook 
tevreden met het feit dat het niet bedoeling is dat de stadsdiensten elke week gaan maaien zelfs als 
men exhaustief bezig is met het onderhoud. Dat zijn allemaal goed elementen die hem niet goed 
kunnen overtuigen van het feit dat dit op zijn geheel een goed idee is. Hij weet wel dat het gaat over 
een verkaveling en dat het gaat over een woongebied. Dit zijn zaken die in feite horen tot de term 
inbreiding. Maar stilaan is inbreiding zo een verdichting aan het worden dat het ook in wijken waar er 
relatief veel ruimte aanwezig is, het ook heel benepen dreigt te worden. Dat heeft dan gevolgen onder 
andere op de verkeersafwikkeling en dergelijke meer. Er is niet enkel het gevoel van benepenheid maar 
ook het feit dat de impact van andere elementen een rol gaan spelen. Hij weet dat deze coalitie graag 
naar buiten komt met minibosjes en dergelijke meer. Dit is hier eigenlijk een mooi voorbeeld van een 
plek waar men een dergelijk minibos kan planten. Men kan eigenlijk ook inspelen op het gegeven om 



de wijk wat lucht te geven of wat lucht te laten. Hij weet dat men het gegeven van het minibos of het 
wonderbos op een heel andere manier kan invullen. In elk geval is het niet zo bedoeld zoals het ooit 
door de mensen die er mee naar buitengekomen zijn. Maar goed is het een keuze die gemaakt wordt, 
maar het laat hem toe om die keuze niet te volgen.

Stemming

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

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis over de resultaten van het openbaar onderzoek, waarbij 1 
bezwaar met 1 aspect m.b.t. wegenis werd ingediend, van de aanvraag tot omgevingsvergunning 
OMV_2020143101 - gemeentelijk dossier O/2020/393 -verkaveling Koning Boudewijnstraat.

 

Artikel 2: De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van de zaak der wegen (aanleg nieuwe wegen) van 
de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2020143101 - gemeentelijk dossier O/2020/393 - 
verkaveling Koning Boudewijnstraat.

 

Artikel 3: De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van het rooilijnplan  (plan dd. 28/09/2020, 
opgemaakt door Bureau Cnockaert) van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2020143101 - 
gemeentelijk dossier O/2020/393 - verkaveling Koning Boudewijnstraat.

 

Artikel 4: De gemeenteraad beslist om de strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het 
rooilijnplan over te dragen naar het openbaar domein van de stad Menen, van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning OMV_2020143101 - gemeentelijk dossier O/2020/393 - verkaveling Koning 
Boudewijnstraat.

 

Artikel 5: De gemeenteraad beslist tot opleggen van volgende lasten en voorwaarden m.b.t. 
omgevingsvergunning OMV_2020143101 - gemeentelijk dossier O/2020/393 -  verkaveling Koning 
Boudewijnstraat :

 kosteloze overdracht naar het openbaar domein

De strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het rooilijnplan, volgens het rooilijnplan, 
dd. 28/09/2020, opgemaakt door Bureau Cnockaert, dient vrij en onbelast en zonder kosten te worden 
overgedragen naar het openbaar domein van de stad Menen.
Alle kosten en leveringskosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte vallen ten laste  van 
de verkavelaar.
De verkavelaar is vrij in de keuze van notaris, die door hem zal worden aangewezen.

 nutsvoorzieningen

Alle adviezen met de gestelde voorwaarden van de nutsmaatschappijen dienen stipt worden 
nageleefd. 
Alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) dienen bekostigd te worden door de verkavelaar. 
Hiervoor dienen de nodige financiële borgstellingen ondertekend te worden.

 advies dienst mobiliteit en openbare werken

Het advies van de dienst mobiliteit en openbare werken dient stipt nageleefd. zie advies in bijlage.



 advies groendienst

Het advies van de groendienst van de stad dient stipt nageleefd. zie advies in bijlage

 verkavelingsovereenkomst

Er dient een verkavelingsovereenkomst ondertekend te worden tussen de verkavelaar en Stad Menen.

De borgstelling m.b.t. de wegenis en groenaanleg zal deel uitmaken van de verkavelingsovereenkomst

 aanpassingen aan het bestaande openbaar domein

De aanpassingen aan het bestaande openbaar domein gebeuren in samenspraak met de dienst 
grondgebiedszaken van de stad Menen. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via mail 
(grondgebiedszaken@menen.be) of telefonisch via 056 529 400.

Alle kosten voor de aanpassingen aan het openbaar domein zijn ten laste van de bouwheer.

 

Artikel 6 : Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de indiener van de aanvraag van 
de omgevingsvergunning, met name Dumobil Construct, Felix D'Hoopstraat 180, 8700 Tielt

 

Artikel 7 : Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de dienst omgeving, om via het 
Omgevingsloket te worden gevoegd bij het aanvraagdossier en aan de dienst mobiliteit en openbare 
werken

10. GR/2021/036 | Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen overeenkomst en 
huurreglement huurinstrumenten 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

Leerlingen aan de Academie voor Muziek en Woord kunnen onder bepaalde voorwaarden instrumenten 
huren in kader van hun opleiding.

Om de verhuur van instrumenten te regulariseren is het aangewezen een huurovereenkomst en een 
huurreglement op te maken.

Deze overeenkomst en het huurreglement werden aangepast in functie van de verhuring van een 
aantal nieuwe instrumenten.

Deze vernieuwde documenten vindt u terug in bijlage.

Tussenkomsten

Raadslid Poot wil naar goede gewoonte terug de vraag stellen om voor de kinderen die extra materiaal 
nodig hebben om een gratis basisset te voorzien. De extra kost voor bijvoorbeeld wat rietjes of snaren 
is voor de academie toch verwaarloosbaar klein denkt ze, in vergelijking met de kostprijs die mensen in 
een kwetsbare situatie moeten gaan betalen. Al zijn het maar 3 rietjes of snaren of een potje hars per 
academiejaar, dat zou helpen dat ouders ook niet afhaken. Maar eigenlijk is het meestal die keuze om 
af te haken niet altijd door het kind maar ook de ouders die worden aangesproken door een leerkracht 
omdat ze weeral geen geld meer hebben om een rietje te kopen of een snaar te kopen. Dat zijn 
allemaal drempels die weg moeten. Vorig jaar was er ook sprake van het gevaar voor misbruik. Maar 
dat is het totaal niet. Zij begrijpt niet waarom er zou sprake zijn van misbruik. Want als een kind 
toevallig zijn instrument gebruikt, dan is dat allemaal een goede zaak en gebruik is geen misbruik. Zij 
stelt voor om in samenspraak met de leerkrachten te bepalen wat misschien het minimum verbruik van 
extra materiaal nodig voor het gebruik in een academiejaar. Zij vindt misbruik eigenlijk een heel lelijk 



woord. Want moet men net nu niet leerlingen aanmoedigen om door te stromen naar verenigingen om 
daar hun talenten ten volle te benutten. Hierbij aansluitend komt ze nog tot een volgend punt. Als men 
echt wil dat mensen hun talenten ten volle kunnen tentoonstellen en vanuit de academie kunnen 
doorstromen naar verenigingen in Menen, dan zouden de verenigingen de kans moeten krijgen om de 
leerlingen te contacteren indien ze dat wensen. Want zelf de stap zetten naar het verenigingsleven of 
naar andere groepen is soms een heel grote drempel, vooral voor gezinnen die niet opgroeien in een 
muzikale familie. Dat kan opgelost worden, want ze weet dat dit nu niet wordt toegestaan omwille van 
de privacywet. Dit kan opgelost worden door een blokje op het  inschrijvingsformulier aan te kruisen 
door de ouders met de mogelijkheid om gecontacteerd te worden door verenigingen. En wie dit niet wil, 
kan dit ook aanduiden. Maar er moet echt wel vermeden worden dat er hier talenten verloren gaan. Bij 
deze wil ze alsnog de kans geven om dus jaar na jaar tot de goede inzichten te komen en zij hoopt toch 
dat het stadsbestuur deze kans hier grijpt. Schepen Vanryckegem antwoordt dat ze deze vraag 
verwacht had. Zij herinnert zich de vorige tussenkomst. Zij begrijpt ook dat ieder kind de kans gegeven 
moet worden om met een instrumenten zijn talenten te ontwikkelen. Dat doet de academie ook en zij 
investeren heel wat in die instrumenten en er is ook een sociaal tarief. Men kan opmerken dat in de 
huurovereenkomst dat kinderen die over minder middelen beschikken inderdaad van een laag 
huurtarief kunnen genieten. De huurprijzen liggen in vergelijking met de omliggende gemeenten lager. 
Er is al een redelijke sociale prijs en de stad legt daar nog ruim 10.000 euro jaarlijks bij. De stad 
investeert daar heel veel in en de nieuw toegevoegde instrumenten, zoals de akoestische gitaar wordt 
gratis ter beschikking gesteld en het tafelmodel xylofoon wordt per 2 maand voor 10 euro ter 
beschikking gesteld. Maar om wat het ook gaat, zij herhaalt haar antwoord dat rietjes of hars voor 
instrumenten eigenlijk persoonlijk gebruikt  worden die misschien ook ingezet worden in de andere 
vrijetijdsbestedingen. Zij verwacht dan dat die minimale investeringen door die leerlingen gedragen 
worden. Het gaat om heel kleine aankopen van een flesje olie waar men de hele loopbaan in de 
academies mee kan doen en de stad doet hiervoor heel wat inspanningen. En de leerkracht kan met 
dezelfde sociale reflex helpen nadenken bij leerlingen waarbij het niet lukt en er worden daar 
inspanningen voor gedaan. Ook de vraag voor de doorstroming naar de harmonieën of 
toneelverenigingen van leerlingen muziek en woord werd al bekeken en besproken met de voorzitters 
van die verenigingen. In Menen is er een harmonie maar ook in Lauwe, Rekkem en ook in de filialen 
van Wevelgem en Wervik. De aanbeveling is dat er informatie kan doorgespeeld worden en dat die ook 
doorgegeven wordt. Er is ook een nieuwe overeenkomst waarbij de samengestelde lessen in groepen 
verplicht worden gegeven in de academie en dit nu ook toelaten dat lessen door een professionele 
dirigent in de harmonie worden gegeven, waarbij eigenlijk toegelaten wordt dat die lessen ook geschikt 
zijn om mee te nemen in de opleiding. Zij denkt dat er op die manier heel wat inspanningen worden 
gedaan om dan ook die examensessies met die harmonieën te laten doorgaan. De link met de lokale 
harmonieën is er in Menen  wel. De GPDR-wetgeving laat niet toe om zomaar de namen door te 
spelen. De informatie over de harmonieën wordt lokaal wel doorgegeven door de betrokken 
leerkrachten. Zij vindt dat er heel wat  inspanningen gedaan worden en men kan niet alles toegeven en 
soms zijn zaken niet betaalbaar. Er moet ook een beroep gedaan worden op een vorm van 
verantwoordelijkheid door de leerlingen met een zeer laag tarief die dure instrumenten kunnen 
gebruiken. Zij hoopt daarvoor op begrip. Raadslid Poot wou nog kort zeggen dat ze niet akkoord is. 
Het tarief is inderdaad laag en een rietje kost 2 euro. Als men dat gaat gaan vergelijken dan is dit de 
kostprijs niet en staat niet in vergelijking met wel een hele hoge kostprijs. Gemiddeld moeten er 3 tot 4 
rietjes worden aangeschaft dat komt dan op een 8 euro per jaar. Als dat vergeleken wordt met de 
kostprijs van het sociaal tarief, dan is dit eigenlijk toch wel een heel grote inspanning die wordt 
gevraagd aan de ouders om dit te betalen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: de gemeenteraad keurt de aanpassingen in het huurreglement en de huurovereenkomst voor 
muziekinstrumenten goed.

HUURREGLEMENT:
Om leerlingen vlot en zonder drempel een muziekopleiding aan de Academie voor Muziek en Woord – Stad Menen te 
laten volgen, voorziet de academie in de verhuur van kwalitatieve studie-instrumenten.
Op de huurovereenkomst zijn volgende afspraken van toepassing:



 Artikel 1. Volgende instrumenten worden verhuurd:
     - Houtblaasinstrumenten

     - Koperblaasinstrumenten

     - Strijkinstrumenten

     - Slagwerk: xylofoon (met statief en tafelmodel)

     - Akoestische gitaar: beperkt aantal, onder specifieke voorwaarden

De academie stelt jaarlijks het aantal en de soort instrumenten vast die te huur worden aangeboden.

Artikel 2. Criteria van verhuur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en xylofoon, worden verhuurd aan regelmatige 
leerlingen van de tweede graad (2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit 
elke vestigingsplaats van de Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen.

§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd aan regelmatige leerlingen vanaf het tweede jaar (2.2). 
Xylofoons met statief worden verhuurd aan leerlingen uit de vierde graad of leerlingen die kiezen voor 
de optie melodisch slagwerk.

§1c. Gitaren worden verhuurd aan regelmatige leerlingen met kansenstatuut van de tweede graad (2.1, 
2.2, 2.3 en 2.4) en het eerste jaar van de derde graad (3.1) uit elke vestigingsplaats van de Academie 
voor Muziek en Woord - Stad Menen.

§2. Indien onvoldoende instrumenten beschikbaar zijn, worden deze verhuurd volgens datum 
inschrijving en aanvraag. Indien het gevraagde instrument niet (meer) beschikbaar is, kan de aanvrager 
geen enkel recht of vergoeding eisen van de verhuurder.

§3. Leerlingen die zich inschrijven voor een tweede instrument, kunnen dit instrument enkel huren 
indien alle huuraanvragen 1e instrument werden behandeld en er voldoende instrumenten beschikbaar 
zijn. Aanvragen worden behandeld volgens datum.

§4. In kader van het vak groepsmusiceren kan een tweede instrument, ander type, uit dezelfde 
instrumentenfamilie verhuurd worden aan leerlingen uit de derde of vierde graad.

     §4. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan na overleg met en goedkeuring door de directie.

Artikel 3. Duur van de huur:
§1a. Instrumenten, met uitzondering van gitaar en tafelmodel xylofoons, worden maximaal 5 jaar 
verhuurd of tot en met het leerjaar 3.1.

Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming 
van de directie verder verhuurd worden.

§1b. Tafelmodel xylofoons worden verhuurd in periodes van 2 maand. Stilzwijgend verlengen van de 
overeenkomst is hierbij niet mogelijk.

§1c. Gitaren worden maximaal 2 jaar verhuurd. Indien zij niet opgevraagd werden door nieuw 
ingeschreven leerlingen, kunnen zij mits toestemming van de directie verder verhuurd worden.

§2. Instrumenten waar een grote vraag naar is, worden maximaal 4 jaar verhuurd of tot en met het 
leerjaar 2.4.

§3. Indien de verhuur niet verlengd wordt, moet het instrument tegen uiterlijk 1 september worden 
binnengeleverd op het secretariaat.

§4. Tijdens de duur van de huurovereenkomst mag de huurder of de gebruiker het instrument, onder 
geen enkele voorwaarde uitlenen, verhuren of in gebruik geven aan derden.

Artikel 4. Huurprijzen: jaarlijks te betalen bij (her)inschrijving of ondertekening overeenkomst:

-         2.1 t.e.m 3.1 : € 35

-         3.2 t.e.m 4.3 : € 60



-         Sociaal tarief (in combinatie met verminderd inschrijvingsgeld) : € 25 (voor alle graden)

-         Ontlening in functie van groepsmusiceren : € 25

-         Tafelmodel xylofoon : € 10 per periode van 2 maand

-         Akoestische gitaar : gratis

-         Ontlening in de loop van het schooljaar : € 5 per resterende maand voor einde schooljaar, met 
een minimum van € 25 en een maximum van de normale totale huurprijs.

Artikel 5. Waarborg: éénmalig te betalen bij ondertekening huurcontract:

-         Normaal tarief : € 70

-         Sociaal tarief : € 35

De waarborg wordt teruggestort na de definitieve inlevering van het instrument en alle toebehoren, en 
na controle en goedkeuring van de staat van het instrument en de toebehoren.

Artikel 6. Toebehoren
Aankoop van toebehoren, zoals rieten en snaren, olie of hars, vallen ten laste van de huurder.

Artikel 7. Rudimentair onderhoud
Elke leerling staat in voor het rudimentair onderhoud van zijn/haar instrument, zoals het smeren van 
ventielen, invetten stembuizen of kurkjes, harsen van de boog, …

Het rudimentair onderhoud wordt aangeleerd en opgevolgd door de instrumentleerkracht.

Ingeval nalatigheid wordt vastgesteld in verband met het onderhoud, zal de huurder hiervoor 
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8. Onderhouds- en herstellingskosten
Normale onderhouds- en herstellingskosten ten gevolge van slijtage, niet resulterend uit nalatigheid of 
wangebruik van de huurder of gebruiker, worden vergoed door de academie. De academie neemt, via 
de instrumentleerkracht, hiervoor de nodige maatregelen.

De directie moet altijd en voorafgaand geraadpleegd worden in verband met een herstelling.
Alle onderhoud en herstellingen gebeuren bij een erkende professionele herstellings- en 
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer. Herstellingen, op eigen initiatief genomen door 
de huurder, vallen ten laste van de huurder.

Artikel 9. Schade
Kosten ten gevolge van beschadiging, gebrek aan rudimentair onderhoud, verlies of diefstal van 
het instrument en toebehoren, vallen ten laste van de huurder. Bij verlies, diefstal of volledige 
teloorgang van het instrument, wordt de oorspronkelijke waarde bij aanvang overeenkomst van het 
instrument aangerekend. Deze waarde wordt bepaald door een erkende professionele herstellings- en 
onderhoudsdienst, reparateur of instrumentenbouwer.

Wanneer de waarborg niet volstaat om de kosten van de herstelling of de oorspronkelijke waarde van 
het instrument te vergoeden, worden de bijkomende kosten gevorderd van de huurder. De huurder 
ontvangt hiervoor een factuur. 

Artikel 10. Controle
De huurder/gebruiker dient het instrument en alle toebehoren, op elk verzoek van de directeur of zijn 
afgevaardigde, en minstens aan het eind van elk schooljaar, aan de instrumentleerkracht voor te 
leggen, ter controle van de staat.

Artikel 11. Inleveren
§1. Na aankoop van een eigen instrument of na het stopzetten van de studies aan de academie wordt 
het betreffende instrument, met alle toebehoren, onmiddellijk terug ingeleverd en eindigt de 
huurovereenkomst. De betaalde huur van het lopende jaar kan niet teruggevorderd worden, zelfs niet 
gedeeltelijk.



§2. Wie het huurinstrument niet tijdig inlevert na stopzetting studies, aankoop eigen instrument of 
eindigen van de overeenkomst, zal een boete van € 10 aangerekend worden, vermeerderd met € 5 per 
bijkomende maand.

Voor kennisname van het reglement:

De huurder,

( Datum, Naam en handtekening )

……………………………

HUUROVEREENKOMST: 

Tussen de ondergetekenden:

 

1/ Enerzijds de ‘verhuurder’: de Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen, Yvonne Serruysstraat 
42 te 8930 Menen, vertegenwoordigd door Hannes Verstraete, directeur.

    

2/ Anderzijds de ‘huurder’: …………………………………………………………………. , wonende te: 
……………………………………………………………………………………………………………………

     (naam en adres leerling of, indien minderjarig ( = gebruiker ), de ouder(s)/ wettelijk vertegen- 
     woordiger ( = huurder ))

 

wordt overeengekomen wat volgt:

 

1. De huurder huurt een …………………………………….. (muziekinstrument), met code …………… ,

en alle toebehoren: zoals bijpassend mondstuk / boog (schrappen wat niet past), instrumentkist, andere 
(indien van toepassing): ……………………………………………………………….… in kader van

een opleiding aan de Academie voor Muziek en Woord – Stad Menen van leerling: …………………….

…………………………………………..…………..…………… (naam en voornaam leerling) (= gebruiker).

De huurder erkent het instrument en de toebehoren in goede staat ontvangen te hebben bij het begin 
van de huurovereenkomst.

Het huurreglement, dat de verdere modaliteiten omschrijft, maakt integraal deel uit van deze 
overeenkomst.

 

2. De huurperiode begint op ...……………….. om te eindigen op ………….……….. Na afloop van deze 
periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met perioden van telkens een jaar. De totale 
maximumduur van de huur wordt bepaald volgens artikel 3 van het huurreglement.

 

3. De huurprijs bedraagt € ……….. en wordt bij (her)inschrijving of ondertekening van de 
huurovereenkomst betaald. De overhandiging van het muziekinstrument kan pas na de betaling van de 
huur.

 

4. De waarborgsom bedraagt € …...… en dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaald 
te worden. De overhandiging van het muziekinstrument kan pas na de betaling van de waarborg.



 

5. De huurder verklaart kennis genomen te hebben van het huurreglement en verbindt er zich toe dit na 
te leven.

 

Eventuele bijkomende opmerkingen: …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Opgemaakt te …………………...……., in twee exemplaren en waarbij elke partij erkent één exemplaar

ontvangen te hebben, op ………………….. (datum ondertekening).

 

De huurder,                                                                             De verhuurder,
(naam en handtekening)                                                                Academie voor Muziek en Woord -

( ingeval minderjarige: naam en handtekening                           Stad Menen
ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger )

 

 

…………………………………                                                         …………………………………..

11. GR/2021/029 | Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - bevestiging voor 
periode 2022-2025. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet op de Rechtspositieregeling van personeel van stad en OCMW Menen, goedgekeurd bij 
raadsbeslissing van 2 februari 2020.

Feiten, context en argumentatie

De Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst biedt de provinciale en plaatselijke 
besturen een kaderovereenkomst inzake collectieve hospitalisatie aan krachtens artikel 21, 5° van de 
wet van 18 maart 2016.

In 2017 werd de opdracht in de wacht gesleept door AG insurance, voor een periode van 4 jaar. Dit 
contract loop af op 31/12/2021 en dus vaardigt de gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) een 
nieuwe overheidsopdracht uit in de loop van het 1ste semester van 2021.
De uitkomst van de overheidsopdracht wordt aan de besturen medegedeeld in de loop van de maand 
augustus 2021 en wordt gepubliceerd op de website www.gsd.fgov.be 

Overeenkomstig de reglementering moet de GSD in het bestek de besturen vermelden die zullen 
aansluiten bij de volgende kaderovereenkomst van 2022 tot en met 2025.

De overheidsopdracht heeft betrekking op het afsluiten van een collectieve hospitalisatie- en ernstige 
ziekteverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijk Sociale Dienst ten voordele 
van de provinciale en plaatselijke besturen;  De uitvoering van de opdracht zal ingaan op 1 januari 2022 
en aflopen p 31 december 2025, aldus voor een duur van 4 jaar.

Het doel van de overheidsopdracht, de verzekeringspolis en de procedure voor de besturen die 
momenteel aangesloten zijn bij de kaderovereenkomst met AG insurance, de in te vullen formulieren en 
de openbare procedure met polis worden in de brief van de GSD van 09/02/2021 aangehaald en zitten 
hierbij als bijlage.



De procedure voor de besturen die momenteel aangesloten zijn bij de kaderovereenkomst met AG 
insurance ziet er als volgt uit:

- formulier (p.5 brief in bijlage) invullen;
- terugsturen tegen 31 maart 2021 naar: info@gsd.fgov.be;
- aansluiting bevestigen met een gemeenteraadsbeslissing gericht aan de Federale Pensioendienst - 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Voorstel om verder deel te nemen en aangesloten te blijven bij de kaderovereenkomst collectieve 
hospitalisatieverzekering van de FPD- GSD, en dat met dezelfde volgende formule: betaling premie 
basisformule voor de hoofdverzekerde (= personeelslid).

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De verdere aansluiting, deelname aan de kaderovereenkomst collectieve 
hospitalisatieverzekering 2022-2025 stadsbestuur Menen (betaling premie basisformule voor de 
hoofdverzekerden) wordt bevestigd.

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het ingevuld formulier aan de federale 
pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst uiterlijk tegen 31/03/2021 bezorgd.

12. GR/2021/023 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 3 februari 2021 
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 3 februari 2021 ?  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 Bogaert uit haar ongenoegen over het punt van het ereburgerschap in de vorige zitting en ze 
zou graag toch een uitleg krijgen waarom de keuze gemaakt werd voor de verwijzing naar de geheime 
zitting, wat voor haar niet duidelijk is. Als het over de persoon gaat, dan is haar vraag wat dan het 
verschil is met één van de vorige punten waarbij straatnamen aan personen toegekend werden en dan 
wel in een openbare zitting. De Voorzitter vraagt aan raadslid Bogaert of er iets verkeerd staat in 
verslag want daar gaat het over. Is er iets verkeerd opgenomen in het verslag zoals het niet 
voorgekomen is op de zitting en dat is het eigenlijke verslag. Verslag heeft betrekking op het verloop 
van de zitting en niet op het inhoudelijke. Hij vraagt wat of er iets is met het verslag. Raadslid Bogaert 
antwoordt dat het verslag niet verkeerd is. De Voorzitter meldt dat het gaat over de goedkeuring van 
het verslag en dit kan niet anders. Hij vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag. Raadslid Bogaert 
antwoordt negatief. De Voorzitter ziet geen andere vragen tot tussenkomst.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de zitting dd. 3 februari 2021 wordt goedgekeurd.



13. GR/2021/040 | Aanvullend dagordepunt gemeenteraad. (art. 21 decreet Lokaal Bestuur). Motie 
van de gemeenteraad van de stad Menen van 03 maart 2021 tegen de sluiting van de 
stationsloketten in Menen naar aanleiding van een persbericht van de NMBS op maandag 1 
februari 2021. 
Bevoegdheid orgaan

art. 2 DLB en art. 40 DLB

Juridische grond

art. 21 DLB

Feiten, context en argumentatie

Dit dagordepunt werd op de dagorde van de gemeenteraad dd. 3 maart 2021 geplaatst bij schriftelijke 
aanvraag van gemeenteraadslid Maxy namens de CD&V Fractie dd. 25 februari 2021 . 
Het woord wordt verleend aan de aanvrager. 

 

Motie van de gemeenteraad van de stad Menen van 03 maart 2021
tegen de sluiting van de stationsloketten in Menen

naar aanleiding van een persbericht van de NMBS op maandag 1 februari 2021
 Aan de Federale Overheid

Aan de NMBS

 De gemeenteraad van Menen vernam op 1 februari 2021 via de media de plannen van de NMBS om 
de stationsloketten te sluiten in 44 van de 135 treinstations waar vandaag nog loketten zijn. In 37 
andere stations worden vanaf 1 maart 2021 de openingsuren van de loketten afgestemd op de drukste 
momenten van de dag.

Ook in het station van Menen zouden de loketten vanaf eind dit jaar gesloten worden.

Er zou een overgangsperiode gepland zijn die loopt van 1 maart tot eind 2021. In die periode zouden 
deze 44 loketten twee of drie dagen per week open blijven. Vanaf maart 2021 zouden stewards 
aanwezig zijn om de reizigers te informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat.

 In de conceptnota van MobielVlaanderen lezen we de ambitie dat er een verbetering zou komen in 
het onthaal van de reizigers, waar alle voornaamste station zijn in opgenomen.

 In hoofdstuk 5 van diezelfde conceptnota lezen we dat men de benadering van een stationsomgeving 
zal zien vanuit 4 componenten:

-        Voor- en natransport

-        Relatie tot de stad en verweving met het bestaand weefsel

-        Informatievoorziening

-        Uitrusting en diensten

 

Beetje verderop op pagina 145 van deze conceptnota lezen we:

-        een gebruiksvriendelijk en voor iedereen toegankelijk verkoopsysteem;

-        het beter toegankelijk maken van de stations, stopplaatsen en treinen voor personen met 
beperkte mobiliteit;

 

In deze conceptnota staan dus enkele duidelijke ambities, die moeilijk te rijmen zijn met de huidige 
beslissing vanuit de NMBS om 44 stationsloketten te sluiten. Wel te verstaan dat deze conceptnota 
opgesteld werd vanuit de Vlaamse Regering en niet vanuit de NMBS.  Toch is het frappant om te 



stellen dat een openbare spoormaatschappij duidelijk andere ambities voor ogen heeft dan de Vlaamse 
Regering. Echter heeft de Vlaamse Regering geen beheersovereenkomst met de NMBS. Gesproken 
over deze beheersovereenkomst …

 Helaas konden we enkel deze concept nota terugvinden. Het laatste beheerscontract dat terug te 
vinden is op de site van de NMBS dateert van de periode 2008-2012, wat we onmogelijk nog accuraat 
kunnen noemen. Ofwel was de uitgevoerde zoekopdracht te beperkt, maar het is eveneens schrijnend 
om te moeten vast te stellen dat je als burger zo moeilijk de juiste informatie, beheersovereenkomsten 
kan inkijken. Zodoende kunnen we voor het schrijven van deze motie niet achterhalen wat in de 
oorspronkelijke beheersovereenkomst tussen de federale regering en de NMBW werd afgesproken 
i.k.v. stationsloketten.

 De gemeenteraad betreurt dat de NMBS op geen enkel moment overleg voerde met het stadsbestuur, 
de beslissing niet vooraf communiceerde aan de stad en niet samen met het stadsbestuur naar een 
oplossing trachtte te zoeken.

 Zoals reeds eerder gesteld doet deze beslissing van de NMBS opnieuw afbreuk aan het 
reizigerscomfort en de vooropgestelde conceptnota van uit de Vlaamse Regering. De reiziger dient als 
klant centraal te staan om het treinverkeer als belangrijke openbare vervoersvorm verder te stimuleren. 
Service en een menselijke aanpak is belangrijk om het treinverkeer bij de reizigers te stimuleren.

 Als Menense gemeenteraad zijn we bezorgd over:
-        De toegankelijkheid voor mensen met een beperking,

-        De informatie en dienstverlening voor zij die niet vlot de digitale automaten kunnen hanteren,

-        De vele jonge studenten reizigers die dag dagelijks pendelen van en naar Menen. Die misschien 
bij vertraging, of het wegvallen van een trein een station bediende willen aanspreken om hen te helpen 
bij te staan,

-        In tijden van de drukke ochtendspits waarbij de stations bediende een helpende hand is voor de 
conducteur om een veilige aankomst/vertrek van de trein te garanderen,

-        Een geschikte ruimte om het wachten als comfort voor de reigers die zou kunnen wegvallen,

-        De aanwezigheid van de stations bediende die een luisterende oor, een helpende hand is naast 
zijn algemene dagtaak in het stationsgebouw.

 

Opnieuw wordt eerst bespaard in kleinere centrumsteden die ook een belangrijke rol spelen in het 
treinnetwerk in hun regio. Ook in landelijke gebieden en regionale stedelijke kernen is de uitbouw van 
een volwaardig openbaar vervoer belangrijk. Misschien waren minder fancy stationsgebouwen in 
grotere steden een betere besparing geweest om zo het comfort van alle reizigers in alle stations 
maximaal te garanderen.

 De Menense gemeenteraad vraagt met aandrang:

 1. De beslissing tot sluiting van de stationsloketten van Menen te herzien en de loketten in het station 
van Menen open te houden.

2. Samen met het stadsbestuur nieuwe oplossingen te bespreken om voldoende dienstverlening te 
garanderen, door in nabij gelegen zaken/winkels een verkooppunt op te richten.

3. De wachtzaal gedurende een halfuur voor en na de laatste treinverbinding in het station van Menen 
open te houden als verwarmde en overdekte wachtruimte voor reizigers.

4. Een ticketautomaat in de wachtzaal te plaatsen zodat reizigers buiten de openingsuren van de 
stationsloketten in aangenamere omstandigheden een ticket kunnen aanschaffen.

5. Te onderzoeken of er samen met andere organisaties in het station een gemeenschappelijke 
dienstverlening met meerdere diensten kan georganiseerd worden.

 Deze motie wordt overgemaakt aan de NMBS, de federale minister van mobiliteit, de omliggende 
gemeenten en de betrokken instanties.



 Namens de gemeenteraad, Menen 03.03.2021

Bron: https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/persberichten/2013-02-08-conceptnota.pdf

Bron: https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/governance2/investments-plan-
management-contract

 

BIJKOMENDE ARGUMENTATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

Schepen Roose meldt dat het inderdaad zo is dat het stadsbestuur een brief ontvangen heeft op het 
moment van de persmededeling vanuit de NMBS. Het Team 8930 is bereid en wil deze motie 
inhoudelijk ondersteunen en ook mee goedkeuren, net zoals voor de 43 andere steden en gemeenten 
waar loketten zullen sluiten. De stad is helemaal niet blij met het initiatief van de NMBS om de 
dienstverlening voor toch meer dan 10.000 wekelijkse treinreizigers in Menen te zien verminderen.

Als bevoegd schepen heeft hij onmiddellijk na de berichtgeving initiatief genomen en heeft zelf de 
NMBS rond de tafel gevraagd, zij op een virtuele vergadering met het schepencollege op 24 februari 
2021, omdat de eerste stap op 1 maart 2021 werd aangekondigd. Het schepencollege heeft zelf het 
initiatief genomen zonder te wachten op een initiatief van de NMBS. De NMBS heeft opnieuw haar 
standpunt bevestigd dat volgens hun cijfers de medewerker van het loket in het station van Menen 78% 
de tijd heeft en waardoor hun exploitatie niet langer kostenefficiënt is. De stad heeft meerdere redenen 
aangebracht ter stimulering dat een goede dienstverlening ten allen tijde moet primordiaal moet zijn. In 
feite liggen er 2 actieplannen ter tafel om samen te realiseren.

Een eerste is vooral belangrijk naar de beschikbaarheid van het sanitair in het station van Menen dat tot 
op heden verbonden is met de openingsuren van de loketten. Dat afbouwen vanaf 1 maart was voor de 
stad Menen niet aanvaardbaar. Intussen bevestigde de NMBS al dat vanaf 1 maart het sanitair alle 5 
werkdagen beschikbaar blijft voor de reizigers tussen 6u15 en 13u30. Het schepencollege heeft 
aangedrongen om technisch te onderzoeken om dit ook nog een langere periode mogelijk te maken. 
De NMBS was bereid dit te onderzoeken. De NMBS is ook nog bereid om in te gaan op de vraag om de 
plaatsing van een tweede ticketautomaat te onderzoeken in de verwarmde wachtruimte.

De stad Menen heeft een sterk tegenvoorstel gelanceerd aan de NMBS om in plaats van het laten 
vallen van de 22% resterende dienstverlening, om een partner te zoeken aan wie de NMBS de 
personeelsinzet van 22% van de huidige loketuren betaalt en die bereid is om hiervoor in het station 
een eigen exploitatie te voeren en tegelijkertijd assistentie te verlenen aan de gebruikers van een 
ticketautomaat van de NMSB in die verwarmde wachtruimte en dit gedurende minstens de huidige 
loketuren van februari 2021. Hoe uitgebreider de uren van exploitatie door de partner worden 
voorgesteld, hoe langer de ondersteuning naar de treingebruiker mogelijk is en hoe meer kans de 
partner heeft om de ruimten toegewezen te krijgen. De betalingsvoorwaarden worden opgenomen in 
een wedstrijd die NMBS en de stad Menen samen uitschrijven en eventuele terugbetalingen voor 
eventuele kosten aan de NMBS spelen hierin een mineure rol. 

De NMBS garandeerde immers aan de stad en dus aan alle gebruikers om de verwarmde wachtruimte 
te behouden conform het treinaanbod (minstens een uur voor de eerste trein tot een uur na de laatste 
trein) waardoor er zo goed als geen bijkomende vaste kosten zijn om een nieuwe speler in het station 
toe te laten. Alle technieken zijn immers al aanwezig in het station om dit te kunnen toepassen. Het 
voorgestelde model van de NMBS-vergoeding kan afhankelijk evolueren van de grootte van de inname, 
de omzet en de duurtijd van het contract. Het schema moet duidelijk zijn zodat een potentiële 
ondernemer weet waar hij aan toe is als hij zich in deze marktbevraging kan engageren. De afspraak 
tussen NMBS en de stad Menen is om alvast vóór eind 2021, het officiële sluitingsmoment van de 
loketten, ook dit tweede actieplan geregeld te hebben. Dit dossier zal zeker nog in de komende 
maanden vervolgd worden.

 

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche meldt dat het hem vreugdevol stemt dat het schepencollege en de heer 
burgemeester het standpunt van de CD&V en de motie goed genegen zijn. En dat hij ziet dat daar 
duidelijke standpunten ingenomen zijn. Het valt hem op dat het openbaar vervoer ten dienste van de 

https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/persberichten/2013-02-08-conceptnota.pdf
https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/governance2/investments-plan-management-contract
https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/governance2/investments-plan-management-contract


burger moet staan. Hij ziet dat de dienstverlening meer en meer achteruit gaat in plaats van vooruit. 
Zijn  fractie van Vlaams Belang kan dit niet aanvaarden en zal die motie dan ten volle steunen.
Raadslid Mingels is hij heel blij met wat hij hier allemaal hoort, het zijn zaken die wel interessant zijn 
om te horen. Enerzijds is er de motie en anderzijds de initiatieven van het schepencollege en hij denkt 
dat de voltallige gemeenteraad op dezelfde lijn gaat zitten om eigenlijk te proberen om de mobiliteit in 
Menen wat betreft het reizigersverkeer met de trein toch te blijven bewaren. Dat is een goede zaak. 
Maar wat hem een beetje stoort in gans het verhaal, is dat er vanuit het college toch al heel wat 
denkwerk is gebeurd. Hij doet niets af van de kwaliteit van dat denkwerk. Hij is eerlijk en heel blij met 
wat hij gehoord heeft van schepen Roose. Maar dit was toch een opportuniteit geweest om in dat kader 
een keer te gaan samen zitten met de mobiliteitscommissie om daar allemaal samen een heel krachtig 
antwoord te kunnen formuleren en dan had de motie vanuit de oppositie eigenlijk zelfs niet gehoeven 
en kon er op een heel andere manier gewerkt worden naar deze vergadering. Misschien had er zelfs 
wat sneller gewerkt kunnen worden dan tot nu toe het geval is geweest. Dus dit is hier gelukkig geen 
gemiste kans maar toch wel een mooie illustratie van wat de rol van een verkeerscommissie had 
kunnen zijn. En zeg vooral niet, zich richtende tot schepen Roose, dat dit geen reden was geweest om 
de verkeerscommissie samen te roepen.
Raadslid Maxy meldt dat ze in ieder geval de agenda bij de hand heeft want naar goede gewoonte 
volgt er al eens tijdens de maandelijkse gemeenteraadszitting wat data voor de commissies. Als 
raadslid Mingels ook prangend uitkijkt naar de volgende verkeerscommissie, dan heeft men vanavond 
al een datum. Zij is ook inderdaad blij om horen dat haar motie gevolgd wordt door zowel meerderheid 
als door oppositiecollega’s. Zij vindt het een zeer sterk signaal dat de unanieme of voltallige 
gemeenteraad deze motie en de boodschap naar de NMBS toe wil onderstrepen. Zij vindt het 
inderdaad nog beter dan dat dit enkel vanuit de meerderheid zou gebeuren. Wat dat betreft is ze zeer 
blij vanavond. De stand van zaken die gegeven werd en via de lokale media heeft ze in februari en ook 
gisteren nog wat kunnen inkijken in de stappen die al door de meerderheid werden gezet richting 
NMBS. Maar het is inderdaad goed om een keer het volledige plaatje te kunnen geschetst gezien 
vanavond. Het enige, puur technisch, was dat ze naar klank toe niet zo goed het volledige 
tegenvoorstel vanuit de stad naar NMBS begrepen heeft. Zij had begrepen dat er sprake was van een 
percentage dat gevraagd wordt aan de NMBS om  in 22% mankracht te voorzien of iets dergelijks en 
de rest kon dan eventueel aangevuld worden met stedelijke middelen om die vertegenwoordiging ter 
plaatse te kunnen voorzien.
De Voorzitter stelt voor aan raadslid Maxy, dat de schepen opnieuw enkel en alleen zijn voorstel 
daaromtrent geeft hopelijk met technische goede klank, zodanig dat het duidelijk is. Dan weet het 
raadslid  onmiddellijk wat de schepen heeft gezegd en hoeft ze niet te denken wat ze meent gehoord te 
hebben. Schepen Roose antwoordt dat hij met veel plezier dit nog even wil herhalen. Het is inderdaad 
zo dat de  stad een tegenvoorstel gedaan heeft aan de NMBS gebaseerd op hun cijfervaststelling, 
namelijk dat aan het loket nog 22% nuttige tijd kon besteed worden voor het leveren van de 
dienstverlening en de ticketverkoop. De stad heeft de NMBS gevraagd om bij het zoeken van een 
partner ook een vergoeding te geven equivalent aan 22% resterende dienstverlening en om dit te 
betalen aan de partner die in het station zijn eigen exploitatie zou doen op voorwaarde dat die bereid is 
om tijdens zijn exploitatie die assistentie te gaan verlenen aan de gebruikers van de ticketautomaat van 
het station en dit zeker tijdens de loketuren van 6.15 u tot 13.30 u. Maar de stad wenst in feite een 
partner te zoeken die ook meer uren ondersteuning wil bieden aan de mensen aan het ticketautomaat 
en hoe meer hij dit doet, hoe meer hij de kans zou krijgen om de ruimten van het station toegewezen te 
krijgen voor zijn exploitatie zodanig dat er telkens de werking is in het station maar dat er nog meer 
uren dienstverlening en ondersteuning zou voorzien worden dan de huidige loketuren. Dat is in feite het 
voorstel geweest van de stad naar de NMBS toe en waarbij de NMBS gaat kijken of ze hiermee 
akkoord kunnen gaan en om een marktbevraging te doen met de voorwaarden opgenomen vanuit de 
stad. Samen met de NMBS wil de stad zo een marktbevraging gaan lanceren om na te gaan wie er een 
dergelijke rol wenst te spelen en wie wil ondernemer wil zijn in de stad Menen op de diverse lokalen op 
de site van het station.
Raadslid Maxy bedankt om alles recht te zetten en te verduidelijken want het was haar inderdaad niet 
helemaal duidelijk. Zij hoopt net zoals iedereen hier in de vergadering dat ze tegen eind dit jaar en 
misschien tussendoor via commissies of andere kanalen de verdere stappen kunnen mee gevolgd 
worden. Ze hoort ook dat er inderdaad bereidwilligheid vanuit de NMBS is om eventueel via 
ondernemers om daar iets aan te doen ook in de richting van de loketten van de NMBS. Het 
tegenvoorstel is inderdaad iets dat misschien ook bij andere steden en gemeenten kan en zij weet niet 



of dit reeds in voege is of een goed pratice is. Wat dat betreft duimt ze mee dat er iets kan gebeuren. 
Wat betreft het sanitair dat open is, vindt zij dit ook een zeer belangrijk punt en mocht dat inderdaad 
nog verruimd kunnen worden qua uren, dan zou dat zeker een positief iets zijn in de omgeving van het 
station. De tweede ticketautomaat in de wachtzaal is ook zeer een groot pluspunt. Zij is tevreden dat de 
meerderheid inderdaad ook al stappen heeft gezet, zoals dit bleek uit de persberichtgeving die 
passeerde. Het is ook de plicht van het college om dergelijke stappen te gaan zetten. Zij heeft vanuit de 
oppositie via de motie gepoogd om iedereen mee te krijgen en dat is ook gelukt en ze is tevreden.
Raadslid Vandamme gaat het heel kort houden en hij kan enkel aansluiten bij het uitgebreide voorstel 
van het schepencollege aangezien hij zelf al op 7 februari via sociale media dat voorstel ook al 
gelanceerd had.
Raadslid Mingels krijgt het woord en vraagt aan de voorzitter hoe het komt dat hij namen opmerkt die 
verschijnen op het scherm die niet in de gemeenteraad zitten. Op welke manier houdt men een 
overzicht wie er allemaal aan het vergaderen is. Is de gemeenteraad nog voltallig aan het vergaderen 
of hoe zit dat? Er zijn momenten dat hij het niet meer snapt, vandaar zijn vraag.
De Voorzitter antwoordt dat hij de vraag begrijpt en daarom vraagt hij dat iedereen zijn camera zou 
aan zetten, zodanig dat er inderdaad gezien kan worden wie er vergadert. Hij ziet dat enkel en alleen 
degenen die het meest aan het woord zijn, dat die op het scherm zichtbaar zijn. Maar zijn ook nog een 
secretaris en nog een technische persoon die hier op een veilige corona afstand van hem zitten om 
dit  mee in de gaten te houden. Maar er zijn ook sommige personen die computers gebruiken van 
andere mensen. Hij kijkt naar raadslid Bogaert die inderdaad met een andere naam vermeld staat. 
Maar hij ziet mevrouw Bogaert zitten, dus vandaar dat hij ook aanneemt dat mevrouw Bogaert 
aanwezig is. Maar hij begrijpt zijn bezorgdheid en dit wordt effectief in de gaten gehouden. Er zijn ook 
de medewerkers van de stad die om technische problemen, de streaming of andere redenen hier ook 
aanwezig zijn. Zij zijn effectief voltallig. De aanwezigheidslijst kan ook geconsulteerd worden als men 
drukt op de knop van de deelnemers. Hij ziet ook dat er handjes in de lucht gaan en dus dat houdt hij in 
de gaten. Hij hoopt dat de bezorgdheid weggenomen werd en dat er daaromtrent verder gegaan kan 
worden met de mondelinge vragen. Raadslid Mingels is content met de uitleg en hij was enkel 
benieuwd te horen hoe men dat doet.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

artikel 1 : Het agendapunt wordt voorgelegd en goedgekeurd.
artikel 2 : De aanvullende tekst met toelichting van het schepencollege, wordt voorgelegd en 
goedgekeurd.

14. GR/2021/024 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden raadsleden Mkrtchyan, Ugille, Vandendriessche, Bogaert, Poot, Mingels, Scherpereel, 
Vandamme hebben mondelinge vragen ingediend.
Mondelinge vragen van raadslid Mkrtchyan
1. Vraag ivm aandachtspunten hulpdiensten (gele doos en huisnummers)
Gemeenteraadslid Charlotte Bonte (N-VA) uit Wevelgem lanceerde het idee om  65-plussers en 
chronisch zieken te voorzien van een gele doos met cruciale persoons- contact – en medische 
gegevens. Met de doos die in de frigo bewaard wordt, kunnen gespecialiseerde hulpverleners in 
noodgevallen snel alle nodige informatie terugvinden. Rekening houdend met de vergrijzende bevolking 



in onze stad denk ik dat het goed zou zijn om hier in de toekomst oog voor te hebben en dit idee ook 
mee te nemen naar Menen. Naast ouderen kunnen ook zij die de taal niet goed beheersen baat 
hebben bij zo’n gele doos. Het voorstel kwam ook reeds aan bod in de gemeenteraad van Wevelgem 
en in W13, waar een princiepsakkoord is om het uit te rollen. Met mijn tussenkomst wil ik het niet alleen 
onder de aandacht brengen maar ook mijn steun aan het project uitspreken, zodat we er in Menen mee 
aan de slag gaan. Daarbij aansluitend wil ik ook de aandacht vestigen op de zichtbaarheid van 
huisnummers. Minister Verlinden kreeg vorige week in de Commissie Binnenlandse zaken een 
schriftelijke vraag van een partijgenoot over dit thema. Hij informeerde daarbij naar een nationale 
campagne om dit probleem aan te kaarten. Dit is natuurlijk geen nieuw thema, andere gemeenten 
gingen al over tot concrete actie om het probleem aan te pakken. Ook in Menen kunnen we ook actie 
ondernemen om dit aan te kaarten, bijvoorbeeld door de inwoners meer te sensibiliseren over het 
belang van de goede zichtbaarheid. Zowel de gele doos als de zichtbaarheid van huisnummers kunnen 
kostbare tijd besparen en levens redden en ik hoop dan ook dat het stadsbestuur zich engageert om 
deze beide ideeën verder uit te werken.

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de vraag over de Gele Doos werd besproken op de IVA 
zorgstaf van vorige week. De vraag kwam vanuit W13 (RvB) waar dit besproken is. De vraag vanuit de 
RvB W 13 was om de diensthoofden van de thuiszorgdiensten te bevragen en een standpunt te 
bepalen of dit kan uitgerold worden over alle gemeenten van W13. Het antwoord van de zorgstaf was 
het volgende : We hebben uw vraag deze morgen intern besproken op de zorgstaf van zorg op maat 
Menen en het antwoord van de zorgstaf was men op zich niet tegen het initiatief maar we vinden het 
zeer belangrijk dat dit enkel kan uitgerold worden als dit gedragen wordt door een groot deel van 
actoren die zorg aan huis leveren nl dokters, thuisverpleegkundigen, sociale diensten… Dit uit eerdere 
ervaringen dat deze diensten liefst met hun eigen systeem werken en soms niet openstaan voor andere 
bv cfr communicatieschriftje. We vragen ons ook af wie de regie hiervan zal opnemen om de ingevulde 
gegevens up-to-date te houden. Dit alles dient ook afgestemd te worden met de drie ELZ's en daar 
dient ook een standpunt bepaald te worden om dit als een gedragen initiatief te kunnen uitrollen. Uit de 
mail van Stijn Tanghe blijkt nu dat men dit vanuit W13 wil uitrollen, waarbij ook de financiering aan bod 
zal moeten komen. Wat betreft de huisnummers is er het volgende bepaald in het APV. In artikel 35 
staat dat de eigenaars en bewoners van gebouwen verplicht zijn het huisnummer dat hen door de 
gemeentelijke overheid is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen dat dit nummer leesbaar en 
zichtbaar blijft. De stad is zeker bereid om het belang van goed zichtbare huisnummers duidelijk te 
maken via onze communicatiekanalen. De stad gaat ook het antwoord van minister Verlinden 
afwachten en zal zeker meewerken aan initiatieven daarrond.

2. Vraag ivm tussenkomst huwelijken
Door de huidige coronamaatregelen mogen er maar een handvol genodigden aanwezig zijn op een 
huwelijksplechtigheid. Om dit belangrijke moment met meer mensen te kunnen delen denk ik dat een 
plechtigheid buiten daarom een mooi alternatief is. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om 
openbare plaatsen met een neutraal karakter aan te duiden waar het huwelijk voltrokken kan worden. 
Diverse steden en gemeenten passen dit reeds toe en hebben andere plaatsen dan het stad- of 
gemeentehuis vastgelegd. Ook in Menen zou die mogelijkheid moeten bekeken worden. Voor onze 
stad doe ik enkele voorstellen waar zo’n plechtigheid zou kunnen plaatsvinden 

-          Bois de Boulogne in Menen

-          De open ruimte aan het toekomstige Sprokkelbos (Rekkem)

Schepen Ponnet antwoordt dat hij dit ook gezien heeft in de dagbladen en nu zijn er gemeenten die 
daarop inpikken In dat verband is hij een aantal dagen geleden in gesprek geweest met de dienst 
burgerzaken over dergelijke zaken. Natuurlijk moet men beschikken zoals gezegd over een neutraal 
terrein dat is één. Ten tweede het moet ook praktisch haalbaar zijn. Het kan niet zijn dat voor dergelijke 
zaken dat de technische dienst van Menen moet gaan zorgen voor de praktische kant. De praktische 
kant ligt dan voor hem bij het huwelijkspaar. De stad staat ook open voor huwelijken in dat verband en 
voor de voltrekking van huwelijken kan dit in het Dorpshuis in Rekkem en ook in het vroegere 
gemeentehuis Lauwe. Nu onlangs wordt het Applauws hiervoor gebruikt. Dus de stad is hier tamelijk 
goed mee. In dit verband heeft hij geen problemen om dit in open lucht te gaan doen maar dit moet 
praktisch wel eens goed bekeken worden. Daarvoor gaat hij nu binnenkort met de dienst burgerlijke 
stand dat serieus onder de loep nemen en zoals gezegd plaatsen aanduiden die als neutraal 



beschouwd worden. Raadslid Mkrtchyan antwoordt dat het wel heel leuk zal zijn voor mensen die 
gaan trouwen zeker in zo’n triestige tijden waarin men nu zit en om buiten met meerdere mensen zo 
een mooi moment eigenlijk samen te kunnen vieren. Zij is heel blij dat dit zal bekeken worden. 

Mondelinge vragen van raadslid Ugille
3. Vraag ivm overmaken van een attentie bij huwelijksjubilea.
In de gemeenteraad van 3 februari 2021 stelde ik een mondelinge vraag omtrent het “ on hold “ 
brengen van huwelijksjubilea. Aangezien er in de repliek van de schepen de opmerking gemaakt werd 
dat ik blijkbaar niet goed geluisterd had naar zijn uitleg, waarbij hij stelde dat het stadsbestuur wel 
degelijk iets zou afgeven, aan de mensen die normaal in deze coronaperiode hun huwelijksverjaardag 
vieren, kreeg ik de kans niet meer om hierop te reageren. Ik vernam van een koppel die 65 jaar 
getrouwd zijn dat zij de traditionele brief van stad ontvingen met de keuze voor ontvangst op het 
stadhuis of bij hen thuis. Zij antwoorden hierop dat zij verkozen, gezien hun leeftijd, om het 
stadsbestuur bij hen thuis te laten komen. Aangezien zij hierop geen antwoord meer kregen, gingen zij 
ervan uit dat er een delegatie van de stad bij hen thuis zou komen, wat tot op heden niet gebeurde. 
Daarom volgende vraag : - Wat, wanneer en door wie zal er iets afgegeven worden bij huwelijksjubilea 
gedurende de coronapandemie?

Schepen Ponnet antwoordt zoals hij in de vorige gemeenteraad zei dat de stad een brief gestuurd 
heeft naar vooral de mensen die in de coronaperiode die een jubileum vierden of een jubileumdatum 
vierden. In dit brief stonden een 3-tal keuzes. De reacties zijn met mondjesmaat terug binnengekomen 
en hij heeft 21 reacties ontvangen. Reeds bij een deel heeft hij persoonlijk aangebeld en de mensen 
persoonlijk gecontacteerd want die mensen moeten wel thuis zijn of gecontacteerd wanneer hij kon 
langsgaan. Hij start nu vrijdag en zaterdag met een deel huisbezoeken. Hij gaat dat zelf persoonlijk 
doen en eventueel samen met de burgemeester mocht het uurrooster van de burgemeester het 
toelaten. Maar meestal gaat hij alleen. Samen met zijn bezoek brengt hij dan ook enkele cadeaus mee 
die normaal voorzien zijn voor de jubilarissen. Wat betreft de opmerking van die mensen denkt hij dat 
die in die groep zitten. Er is één persoon die hij niet kan bezoeken door het feit dat de man nog in zijn 
huis woont en dat de vrouw in het verzorgingscentrum verblijft en dan kan een bezoek enkel met 
toestemming van de directie van de verzorgingsinstelling. Het is ook een feit men voor het ogenblik 
geen te grote mengeling van jong en oud in een rusthuis wenst toe te laten. Dat is uit voorzorg voor die 
mensen en dat mag niet uit het oog verloren worden. De rest van de mensen zal door hem binnen de 
drie weken bezocht worden. Wanneer de goede tijden eraan komen zijn er nog een 54 tal jubilea 
gepland plus een groot aantal huwelijken die in april en mei reeds gepland zijn. Dus daarom gaat hij nu 
in kort tempo die 21 afwerken, zodanig dat hij met een propere lei terug kan beginnen. Hij hoopt dat dit 
volstaat. Raadslid Ugille is zeer tevreden met dat antwoord en hij heeft van een koppel nog die vraag 
gesteld gekregen alvorens die mondelinge vraag in te dienen en die mensen zaten nog steeds te 
wachten op dat moment en ze waren nog niet op de hoogte en dat zijn mensen die nog samenwonen. 
Hij heeft ook kennissen van hem die nu 50 jaar getrouwd zijn en hij heeft daar onlangs nog telefonisch 
contact mee gehad en de vrouw zei hem dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Zij hebben echter wel al een 
cadeautje gekregen van de ouderenvereniging. Het zijn de enigen die hieraan gedacht hebben. Vanuit 
het stadhuis is nog niets gekomen, zelfs geen kaartje. Het enige dat ze gekregen hebben is de brief 
met de 3 keuzemogelijkheden. Hij heeft ook de diensten aangeschreven met een mail om te vragen 
hoe het reglement in elkaar zit. Hij kreeg onmiddellijk een goed antwoord met de melding dat er geen 
reglement bestaat en dat er enkel en alleen een aanwijzing van de manier van werken en hoe dit 
gewoonlijk wordt gedaan. De dienst heeft hem dit toegestuurd, waarvoor dank. Hij kan zeker de 
diensten niets verwijten. En hij is zeer tevreden dat men daar nu op ingaat en dat men toch die mensen 
gaat bezoeken. Dat is zeer belangrijk want het zijn mensen die praktisch nooit niemand zien en dat op 
een manier dat er vanuit de stad toch een geste wordt gedaan. Hij dankt daarvoor van harte. Schepen 
Ponnet antwoordt dat hij die mensen gaat bezoeken. Hij heeft zich persoonlijk voor die mensen op 
vrijdag en zaterdag voor die mensen vrijgemaakt en de maandag ervoor worden die opgebeld. Dus die 
mensen zullen maandag een telefoon gekregen hebben. Eén iemand heeft geantwoord met een mail 
via de zoon. Dus is dat geen probleem. Hij denkt dat hij binnen hier en een drietal weken volledig effen 
staat met al die zaken.

4. Vraag ivm ijsvrij maken van de fietspaden (bijkomende vragen)



Volgend op mijn mondelinge vraag van vorige maand omtrent het ijsvrij maken van de fietspaden heb ik 
enkele bijkomende vragen : - Werd er reeds een brief of mail verstuurd naar het Agentschap Wegen & 
Verkeer met de vraag om de fietspaden op de schoolroutes die op gewestwegen liggen ijsvrij te 
maken? - Op maandag 8 februari was het terug zeer glad op sommige plaatsen en het vroor zelfs 
overdag. Hoe komt het dat de fietssuggestie stroken in de Volkslaan, Guido Gezellelaan, Bruggestraat, 
………….. niet ijsvrij gemaakt werden? Was er een probleem met de pekelmachine ? Op woensdag 10 
februari kreeg ik van iemand een compliment omdat ik vorige maand een vraag stelde over het ijsvrij 
maken van de fietspaden, hij had de gemeenteraad gevolgd via livestream, en hij nodigde mij uit om dit 
eens ter plaatse te bekijken in voornoemde straten, wat ik ook deed. Ook zag ik op zondag 14 februari 
dat de zijkanten van de Hogeweg nog niet ijsvrij waren. - Aangezien de Vlaamse Waterweg geen 
sneeuwbeheer voorziet op het jaagpad, kan deze behandeld worden door de Stad?

Schepen Roose antwoordt dat hij de vraag doorgegeven heeft aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
en hij heeft een antwoord ontvangen omtrent de kritische vraag rond 14 januari 2021. Zij bevestigden 
dat de dienst opgeroepen werden om de fietspaden op de volgende momenten te behandelen : 1) 14/1 
9u13 2) - 14/1 13u26, 3) - 15/1 2u38, 4) - 15/1 6u53 en 5) - 16/1 9u56. De uitvoeringstijd bedraagt 
ongeveer 3,5 uur en op die manier hebben ze toch een redelijk aantal straten in onze stad beheerd. In 
onze stad gaat het over de N32 van Wevelgem tot aan de Palma, het gaat over de Moeskroenstraat 
van aan de Palma tot in Moeskroen, de Kortrijkstraat, de Sabbestraat, de Wahisstraat, de volledige 
Ieperstraat tot over de Markt, de Kortrijkstraat van aan de Markt tot aan de molen. Het betreft verder 
ook de afrit van de A19 en de Ieperstraat naar Wervik toe en de volledig Ringlaan. Dus die zijn 
behandeld zowel voor fiets-als autoverkeer. Het is wel natuurlijk zo dat het niet is omdat er een 
behandeling geweest is dat er telkens onmiddellijk effect is, ook moet men de inwerkingsperiodes 
indachtig zijn. Bij vriesweer of nat weer moet men de rijstijl aanpassen en het Agentschap Wegen en 
Verkeer heeft dus wel degelijk geantwoord en bevestigd dat zij in deze sneeuwperiode opgetreden zijn. 
Men kan dit zien op de tijdstippen van 14 januari en de uitleg van de vorige keer. Er was wel een effect 
van de regenval juist ervoor. Wat betreft de dienstverlening van de stad verwees hij naar 8 februari, de 
tweede sneeuwperiode van dit jaar. De pekelmachine werd langer actiever ingezet op straat en deze is 
van 7u30 tot 15u36 in de weer geweest, wat een volledige dagtaak is. Er is 2000 L pekelwater verbruikt 
op diverse fietssuggestiestroken in de stad. Het jaagpad werd 2 maal afgereden van de grens Menen-
Wervik tot aan de grens Lauwe -Wevelgem. Dit werd met de pekelmachine gedaan omdat strooien met 
de strooimachine daar geen effect had. Om te concluderen werden niet enkel die suggestiestroken 
gedaan maar ook een aantal  doorsteken. De diensten hebben zeker hun best gedaan om de inwoners 
te ondersteunen. Raadslid Ugille begrijpt toch niet wanneer hij hoort dat er inzet geweest is, waarom 
de Guido Gezellelaan en de Volkslaan op de woensdag niet ijsvrij waren. Hij weet ook dat alles niet 
onmiddellijk kan gebeuren en dat dit een tijdje vergt. Ondertussen was men al 3 dagen verder en nog 
waren er daar plaatsen waar het echt zeer glad was.  Veel mensen maken van die straten gebruik om 
naar het werk te gaan of die werken in het WZC Andante en die met de fiets gaan. Hij kreeg ook de 
opmerking van een persoon die met zijn fiets van Wervik naar Gullegem gaat werken en die maakte de 
opmerking dat men ziet wanneer men Menen binnenkomt en wanneer men Menen verlaat. Het treft 
hem als gemeenteraadslid om dergelijke opmerkingen te horen. Tot aan het grondgebied Menen gaat 
het goed en vanaf dat men in Wevelgem komt, gaat het ook goed. Dus hier in Menen is er toch wel het 
een en het ander te doen. Hij zou aandringen om dit van kort bij op te volgen en te zien wat er kan aan 
gedaan worden en gelukkig zijn er niet veel zulke periodes. Dit is zeker van belang bij het promoten van 
het gebruik van de fiets. Daarbij was het nog een geluk bij een ongeluk dat de middelbare scholen in 
die week van 8 februari geen lessen, een bijkomende week verlof. Hij zou toch aandringen dat bij de 
aankondiging van gladheid er maximaal op ingezet zou worden. Schepen Roose kan enkel maar 
bevestigen dat de diensten voor het eerst met de pekelmachine heel grote stukken weg hebben 
gedaan. Hij is heel tevreden met deze wijziging in aanpak en deze uitbreiding van de aanpak. Hij denkt 
dat reeds een hele sterke stap vooruit gezet is. Hij heeft van redelijk wat bewoners opmerkingen 
gekregen om nog locaties te doen. Hij gaat dit zeker trachten te vervolledigen bij onze trajecten die nu 
al gepubliceerd zijn.

Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
5. Vraag ivm betalend parkeren in het centrum.
Iedereen ziet dat de handel in het centrum achteruit gaat . Dat is niet alleen in onze stad maar ook in 
andere steden zoals Torhout het geval .Torhout geeft nu beslist om het betalend parkeren na 20 jaar af 



te schaffen . Dit om de leegloop van handels panden tegen te gaan . De betaal parkeerautomaten 
verdwijnen dan ook midden 2023 met een klant vriendelijker beleid tot gevolg .Mijn vraag is dan ook of 
dit geen idee voor Menen zou zijn ? En zou dit dan ook niet ten goede komen aan mensen die een 
nieuwe handels zaak in Menen zouden openen ? 

Schepen Roose antwoordt dat het lokaal mobiliteitsplan herschreven wordt en zoals reeds gezegd 
wenst men vanuit een wit blad te starten. Ook op die manier zal het parkeerbeleid behandeld worden. 
Dat wordt ook één van de thema’s op de volgende verkeerscommissie. Dit moet wel goed gekaderd 
worden. Herinner u dat misschien het betalend parkeren voor een stuk ingevoerd werd om verzekeren 
dat alle handelszaken bereikbaar waren en dat niet alle parkeerplaatsen voor de handelszaken continu 
ingenomen waren en dat  er een roulatie was. Vandaar dat er een aantal systemen bestaan om die 
roulatie te garanderen. Dit vraagstuk wordt zeker besproken op de verkeerscommissie en alle mogelijke 
potentiële voorstellen kunnen daar gelanceerd worden. Het studiebureau heeft ook een aantal insteken 
gegeven als mogelijke oplossing voor de toekomst om dit vraagstuk te behandelen. Hij kijkt met 
argusogen ook uit hoe dat de situatie in Torhout zal evolueren. En dat is in het recent overleg van de 
steden en gemeenten in West-Vlaanderen nog ter sprake gekomen en hij gaat dat goed 
opvolgen. Raadslid Vandendriessche kan alleen maar zeggen dat hij het een goed idee vindt van de 
schepen en van het schepencollege. Hij dankt hen daar ook voor en het is te hopen dat er een goede 
oplossing gevonden wordt die goed is voor de stad en de klanten.

Mondelinge vraag van raadslid Bogaert.
6. Vraag ivm zwaluwenparadijs te Rekkem.
Onlangs las ik in de krant dat de stad Menen, samen met expert Philippe Mingels en enkele andere 
verenigingen , een proefproject start in Rekkem om er een zwaluwenparadijs te realiseren om meer 
zwaluwen aan te trekken en te laten broeden. Wij kunnen  dat alleen maar toejuichen en als we de 
kans krijgen willen wij er ook aan meewerken. Wij wonen dicht bij het uitgestippeld gebied in Rekkem 
maar kregen echter (nog) geen uitnodiging. Mijn vragen : 1. Welke criteria werden gebruikt voor de 
keuze en afbakening van het project-gebied ? 2. Waarom is er geen dergelijk proefproject in Lauwe en 
Menen ?

Raadslid Bogaert vult nog aan dat ze weet dat er destijds op de Hogeweg verschillende 
zwaluwennesten waren. Of is Rekkem alleen de eerste stap om dan later Lauwe en Menen aan te 
pakken? De Voorzitter merkt op dat dit iets meer vragen zijn dan haar vraagstelling maar hij denkt dat 
schepen Roose daar wel weg mee kan. Schepen Roose antwoordt dat de stad in samenspraak met 
Stadslandschap Leie en Schelde, de aanbieder van de kunstnesten, samen met Natuurpunt en een 
zwaluwexpert, die mensen samengebracht heeft om te kijken hoe dat de stad die huiszwaluwen meer 
kansen kan geven. De stad heeft ervoor geopteerd om dit breed te communiceren maar ook om gericht 
te werken, namelijk in de richting vanwaar die huiszwaluwen nu zitten en dit omdat ze nu eenmaal in 
kolonies leven en dat ze een perimeter hebben afgetekend op de basis van de Croisé, namelijk de 15 
nesten die daar gespot werden. Daarna werd een perimeter van 100 à 150m van die bestaande nesten 
geïdentificeerd waar de de mensen een individuele uitnodiging ontvangen hebben van de stad om 
hieraan mee te doen. Dat raadslid Bogaert bij haar thuis op de Lentedreef, niet binnen die perimeter, is 
de reden waarom ze persoonlijk geen uitnodiging heeft gekregen. Maar hij vonden het wel belangrijk 
dat iedereen mee werd uitgenodigd of toch op de hoogte werd gebracht van het feit dat de stad 
dergelijk initiatief opstartte. Er zit ook een stukje indicatief element aan in die zin dat er een uitdaging 
aan gegeven werd zodat die mensen die zich hebben opgegeven om een netwerk van die kunstnesten 
te maken zodoende dat de dichtstbijzijnde school ooit huiszwaluwen zou kunnen ontvangen. Het is een 
mooie uitdaging om ook de kinderen daar mee vertrouwd te kunnen maken. Vandaar dat het project 
afgeleid werd omdat het een beetje de zwaluwen zijn die dit afleiden maar raadslid Mingels zal dit beter 
kunnen verwoorden dan hemzelf. De Voorzitter meldt dat raadslid Mingels het woord vraagt omdat hij 
vernoemd werd in de vraagstelling. Omwille van de naamvermelding geeft hij het woord aan raadslid 
Mingels om hem als kenner van de zwaluwen even aan het woord te laten. Raadslid Mingels 
antwoordt kort dat hij betrokken werd bij dit project omdat hij in eerste instantie een telefoontje kreeg 
van het kabinet met de melding dat er een project zou komen gebaseerd op de gegevens die hij al 
jaren verzamelt en af en toe wel eens publiceert. Hij werkt daar graag aan mee om de eenvoudige 
reden dat er hier in Menen net als in andere plaatsen in de regio toch wel nood is aan wat actie op dat 
vlak. Heel kort, waarom Rekkem? Eigenlijk is het Rekkem en Lauwe in dit geval en omdat daar een 
bestaande kolonie is. De schepen heeft al aangegeven dat dit vogels zijn die in groep leven of toch in 



elkaars omgeving zich huisvesten. Dus bijvoorbeeld in de Hogeweg waar er jaren terug geen zwaluwen 
meer geweest zijn, ziet hij die niet in eerste instantie terugkeren. Er wordt gemikt op het versterken van 
de bestaande kolonie. Heel concreet mocht raadslid Bogaert in de perimeter gewoond hebben, dan zou 
zijn advies geweest zijn om daar geen nest te hangen omdat haar huis te laag is en niet omdat hij haar 
niet sympathiek zou vinden. Er zijn wel een aantal criteria die waaraan voldaan moeten worden. De 
hoogte van de gevel is heel belangrijk en mensen die op één verdieping wonen, dus op de 
benedenverdieping en waar voor de rest daarnet boven een dak is,  komen sowieso niet in aanmerking 
voor een nest. Hij gaat heel concreet dit weekend de aanvragen screenen. De Voorzitter komt tussen 
vooraleer het huis van raadslid Bogaert volledig wordt afgebroken en meldt dat er een tijdschema is. De 
uitleg van raadslid Mingels is heel interessant maar weliswaar een uitleg die misschien eerder naar de 
zijlijn kan. Raadslid Mingels wil enkel nog melden dat niet elke aanvrager zo een nest zal kunnen 
ontvangen omdat het niet altijd opportuun zal zijn en dat wordt stuk voor stuk bekeken. Tot daar, hij 
gaat wel zien tot waar men gaat uitkomen. Raadslid Bogaert wil iedereen bedanken die daar initiatief 
in neemt. Dat is het enige. Hoe meer men de natuur een hand helpt, hoe liever dat ze dat heeft. Ze 
dankt iedereen voor de inspanningen.

Mondelinge vragen van raadslid Poot.
7. Vraag ivm het Mobiliteitsplan.
In CBS van 19 februari 2020 werd beslist tot aanstelling van het studiebureau Witteveen en Bos voor 
de opmaak van een stedelijk mobiliteitsplan met een bijhorend participatietraject. De inwoners van 
Menen krijgen dus ook de kans om mee te denken over het nieuwe mobiliteitsplan. In de Leiedraad van 
mei 2020 werden de bewoners opgeroepen om via een digitaal forum de knelpunten aan te geven en 
meteen ook oplossingen of ideeën aan te reiken. Heel wat zaken werden aangekaart en er werd hier 
verder mee aan de slag gegaan via het studiebureau Witteveen en bos. Een tijd later werd een digitale 
infosessie georganiseerd om de plannen toe te lichten, maar het blijft onduidelijk waarom bepaalde 
keuzes gemaakt worden. Wij hadden graag geweten wat aan de basis ligt van de veranderingen, die 
worden doorgevoerd. Zijn er maw tellingen of metingen gebeurd om net die keuzes te maken?  En hoe 
zal de realisatie van dit plan nu verder worden uitgewerkt?  

Schepen Roose antwoordt dat deze vraag zeker verder behandeld gaat worden in de 
verkeerscommissie en zal hij het antwoord wat kort houden. In de eerste stap van fase 1 werden heel 
veel uitdagingen en  knelpunten van de inwoners verzameld en daarbij werden plannen opgemaakt en 
oplossingen geformuleerd. De draagkracht van een aantal oplossingen werd afgetoetst bij een 
klankbordgroep. Daarvan zijn er nu een aantal bedenkingen met argumentatie naar boven gekomen die 
in een volgende fase verwerkt zullen worden. Nu is men de tweede fase aan het afsluiten. In de 
opbouw van het mobiliteitsplan zijn er 4 fasen voorzien en er zal zeker in de volgende 
verkeerscommissie op teruggekomen worden. Ook wordt een communicatie naar de bevolking voorzien 
in april 2021. Raadslid Poot zegt dat de kaart van de zwakke weggebruiker getrokken wordt en dat is 
positief. Maar ze heeft een aantal bedenkingen bij de manier van participatie omdat ze vindt dat de 
werkvorm niet toelaat om de voorliggende plannen te laten dragen door de inwoners. Er waren heel 
veel punten op het digitaal forum. Zij denkt wel dat een aantal personen ongetwijfeld minder hun stem 
hebben laten horen. Het is natuurlijk wel moeilijk om tot een volledige participatie te komen. Meestal 
zijn er alleen maar de mondige en de wakkere burgers die daar zijn stem laten horen. Maar 
samenzitten met 15 mensen is echt niet representatief om daar de mening of de visie van de Menense 
inwoner te kennen. Op de eerste infosessie waren er wel heel wat meer mensen. Maar degenen die 
toen de boot misten, werden al niet meer uitgenodigd voor deel 2. Bovendien waren heel wat mensen 
niet op de hoogte van de tweede sessie, zelfs al waren ze aanwezig op die eerste sessie. Zij is een van 
die personen die wel aanwezig waren op de eerste sessie en die ook geen mail heeft gekregen om die 
sessie te gaan volgen. Zij weet ook nog van andere mensen die ook niet op de hoogte waren. Dus er 
zijn heel veel inwoners die niet op de hoogte zijn van de plannen die op tafel liggen. Daarbij komt dat op 
dat forum van de 2 infosessies er geen plaats was om in discussie te gaan of om daar zaken te gaan 
uitdenken, er was daar veel te weinig tijd voorzien. Want participatie gaat veel verder dan gewoon maar 
de plannen te tonen. Daarbij denkt ze ook dat heel wat knowhow van de bewoners hier niet wordt 
gebruikt. Het zou beter zijn om plannen mee te geven met de mensen en om hen de kans te geven dat 
te laten bezinken om nadien de terugkoppeling te voorzien met daaraan gekoppeld een gesprek en een 
discussie. Maar nu kan men onmogelijk weten of de voorstellen die voorliggen, gedragen worden door 
de Menenaars. Een tweede vraag is eigenlijk of dit wel een heel doordacht plan is. Want eigenlijk bij de 



opstart van een mobiliteitsplan wordt er eerst gemeten en daaraan gekoppeld doelstellingen om die 
verder te gaan invullen. Als er niet gemeten wordt zonder doelstellingen dan kan men toch niet nadien 
zeggen dat er iets heeft gewerkt of iets niet gewerkt heeft. Onmogelijk kan een evaluatie gebeuren van 
iets dat niet gemeten is. De inwoners moeten een reden krijgen waarom een bepaalde 
maatregel  ingevoerd werd en of die bepaalde maatregel na evaluatie dan ook goed of slecht is. Als 
men niet kan aantonen of een doelstelling gelukt is, dan kan men ook de inwoners niet aan hun kant 
krijgen. Ter afsluiting gaat ze met aandrang twee zaken vragen. Zij zou eigenlijk graag wat meer 
werkgroepen willen zien, kleinere werkgroepen, om de zaken van dichterbij te kijken en ook om de kans 
te geven om de plannen te laten bezinken. Een tweede zaak moet de start zijn met een basisplan aan 
de hand van duidelijke en concrete doelstellingen gebaseerd op metingen en om daarna gefaseerd te 
werk te gaan. Vanuit die evaluatie kan men dan naar een volgende fase werken. Als je dubbele shift wil 
invoeren is het beter om te vertrekken vanuit een beter parkeerplan. Schepen Roose antwoordt dat er 
wel degelijk gewerkt wordt vanuit concepten. Het is belangrijk dat de concepten in zijn heel uitgewerkt 
zijn met aftoetsing van  argumentatie en tegenargumentatie. Moest er gewacht worden op metingen 
van de verkeerssituatie, dan zou men moeten wachten tot corona volledig voorbij is. De mobiliteit is 
natuurlijk in deze coronaperiode drastisch gewijzigd. De mobiliteit zal er na corona niet meer uitzien 
zoals vroeger en die zal een evolutie gekend hebben en zal niet hetzelfde zijn zoals vandaag. Er wordt 
gewerkt met een aantal concepten en technieken die in andere steden ook functioneren. Dus er kan 
ook veel gebeuren, ook zonder de metingen die vandaag minder relevant zijn om uit te werken en 
daarmee gaat men aan de slag. Dit wordt ook uitgelegd in de klankbordgroep. Hij gaat de opmerking in 
verband met de uitnodiging zeker doorgeven aan de diensten om dat recht te zetten want er komen nog 
klankbordgroepen. Hij wil zoveel mogelijk mensen daarin betrekken en men zal nu ook zien dat in de 
derde fase terug wordt uitgebreid. Het is een stuk ontdekking op een digitale manier. Hij denkt dat de 
stad op dat vlak een grote voorloper geweest is. Want hij hoort dat heel wat steden en gemeenten 
opkijken naar de aanpak zoals die in Menen gebeurt. De reacties waren trouwens in de eerste 
fase  opmerkelijk hoog. En dat is blijkbaar waargenomen in de wereld van verkeersdeskundigen dat op 
die manier toch een goede methodiek gevonden werd die misschien andere steden ook gaan 
overnemen. Op dat vlak is hij blij met de aanpak van vandaag maar men is er nog niet en er zijn nog 
heel wat uitdagingen te gaan. Maar de basisconcepten beginnen vorm te krijgen en dat zal op de 
volgende verkeerscommissie zeker nog meer in detail uitgelegd kunnen worden.

8. Vraag ivm de staat der fietspaden.
We willen meer mensen op de fiets, dit is ook een doelstelling die in het beleidsplan werd opgenomen. 
Om dat te stimuleren zijn er verschillende zaken nodig zoals de verkeersveiligheid aanpakken, het 
plaatsen van veel en goede fietsenstallingen, maar ook de kwaliteit van fietspaden en het comfort op de 
weg zijn van groot belang. Wij maakten met Groen een fietstocht om de knelpunten en kansen die er 
zijn, in kaart te brengen. We ondervonden dat de toestand van heel wat fietspaden dringend aangepakt 
moeten worden, dat er andere zaken beter kunnen en daarnaast ook het ontbreken van fietspaden. We 
willen graag weten welke plannen er zijn om de fietsinfrastructuur te verbeteren en wat prioritair wordt 
aangepakt?   

Schepen Roose antwoordt dat er in de eerste fase 94 knelpunten gedefinieerd werden rond 
fietsinfrastructuur die een oplossing nodig hebben en die werden samen besproken in het kader van het 
mobiliteitsplan. Als er nog bijkomende vaststellingen zijn, dan mogen die zonder problemen zeker nog 
doorgegeven worden. Het is zo dat er 3 fenomenen gebruikt worden in het kader van het structureel 
onderhoud van sommige wegen en voetpaden, zijn de wegwijs verbeteringen, bestaande trajecten 
worden gebruikt om verbeteringen te doen. Bij de inplanning van nieuwe infrastructuurwerken wordt er 
onmiddellijk al gewerkt vanuit het STOP-principe waarbij dat heel duidelijk aangegeven wordt om de 
zachte weggebruiker zijn plaats in het verkeer te geven. Op diverse andere punten is men inderdaad 
vandaag aan het schakelen en het project wordt uitgewerkt. Hij denkt dat met de toezegging van het 
nieuwe Vlaamse relanceplan er daar nog een stukje krachtiger zal kunnen aan gewerkt worden in de 
komende jaren om die uitdaging ook zichtbaar te maken. Want hij wil natuurlijk ook maximaal 
gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van Vlaanderen of de Provincie bij de realisatie van een 
aantal missing links. Die opdrachten zitten in de studiefase en in de voorbereidingsfase om ook die 
subsidies te kunnen ontvangen om met die subsidies in uitvoering te kunnen gaan. Er zijn diverse 
trajecten lopende en hij wil die gerust nog verder toelichten. Maar weet dat er heel wat zaken in 
voorbereiding zijn op diverse terreinen met de middelen die er al zijn en hopelijk met de uitbreiding van 
de middelen om op dat vlak nog meer kunnen realiseren. Raadslid Poot antwoordt dat er inderdaad al 



een aantal zaken aangekaart waren op dat digitaal platform en ze vraagt zich af of de aangekaarte 
zaken ook  allemaal aangepakt worden of is er een schifting? Zij vroeg zich ook af of er bekeken wordt 
wanneer zij ook merkt dat er ontbrekende fietspaden zijn op plaatsen waar er eigenlijk beter een 
fietspad zou komen en er nu niet is. Zij hoort nu dat er suggesties mogen gedaan worden. Het zou 
eigenlijk ook wel handig zijn om te weten wat er eigenlijk wel klaar ligt om aan te pakken en ze vraagt of 
er een lijst is. Het is eigenlijk een beetje moeilijk om hier ook alle knelpunten te beginnen op te sommen 
die ze graag had aangepakt zien en bovendien is dit niet limitatief. Haar fietstocht was ook niet 
voldoende om nu alles in kaart te brengen. Het is ook heel moeilijk om te gaan zeggen wat de meest 
prioritaire zaken zijn die moeten aangepakt worden, maar er kan zeker aanvullend gewerkt worden. Zij 
heeft heel wat suggesties ter verbetering en misschien moeten deze eens samengelegd worden. Ze 
had graag een lijst gezien van de fietspaden die zeker al worden aangepakt om nog kort aan te vullen 
waarbij er zeker aandacht moet zijn voor gevaarlijke situaties die zelfs na aanpak eigenlijk even 
gevaarlijk of zelfs misschien gevaarlijker zijn. Zij wil daarbij kort het voorbeeld geven van het kruispunt 
aan de Grote Markt. Als een fietser daar de rode fietsstrook volgt van het stadhuis en de Kortrijkstraat 
wil inrijden, dan insinueert men eigenlijk dat de fietser rechts zal afslaan waardoor de automobilisten 
ook die indruk zullen krijgen en ook meteen zouden indraaien. Dat kan voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Maar dit terzijde wil ze gewoon weten of er een lijst is  van fietspaden om deze aan te 
vullen. Schepen Roose denkt dat het de eenvoudigste oefening is dat het raadslid de  knelpunten 
aangeeft ter aanvulling en dat de stad dan aangeeft welke er dan in uitvoering, in voorbereiding en 
dergelijke zijn, zodat het beste overzicht er komt van de oefening die men wil voorstellen. Wat betreft 
de doortocht op de Grote Markt die in beheer is bij Agentschap Wegen en Verkeer, wil hij zeker die 
opmerking doorsturen aan AWV.

Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
9. Vraag ivm de branden op de site Galloo.
Op 28 januari 2021 brak ’s morgens vroeg brand uit op de site Galloo. Het betrof een enorme voorraad 
afgedankte wasmachines, die blijkbaar spontaan ontbrandde. Via B-alert werd aan de inwoners 
gevraagd om ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen af te zetten. Daarna volgden de 
gebruikelijke mededelingen. De rook was niet giftig. Er was geen sprake van kwaad opzet… Het eerste 
incident van 2021 op de site Galloo was een feit. Enkele dagen later was het weer prijs. Deze keer 
gebeurde het ‘s avonds. Deze keer was er veel minder heibel. De zwarte rook die over het centrum 
hing vermengde zich gewoon met de nacht. Onze fractie wil graag weten of hiermee de kous af is? Met 
andere woorden hoe verhoudt deze coalitie zich tgo de vermelde incidenten en het gegeven dat er elk 
jaar meerdere keren brand uitbreekt op de site Galloo? En dat dit blijkbaar een onafwendbaar deel is 
van de manier van werken van dat bedrijf?

De Burgemeester antwoordt dat op 11 februari laatstleden vanuit het stadsbestuur een overleg 
vastgelegd werd met het bedrijf zelf en met de veiligheidsdiensten. Het overleg heeft ondertussen 
plaats gevonden. Er is gebleken dat de brandweer de situatie onderzocht heeft en dat alles van de 
brandveiligheid wettelijk in orde was. De brand is vermoedelijk ontstaan door de aanwezigheid van een 
lithium batterij die in het witgoed zat. Met het witgoed bedoelt hij daarmee de wasmachines en de 
droogkasten. De firma heeft ondertussen ook maatregelen genomen waarbij een extra procedure 
voorzien wordt waarbij visueel kan worden gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van batterijen 
in het witgoed. De interne organisatie werd aangepast zodat materialen sneller worden afgevoerd naar 
de cilinder. De cilinder zelf werd voorzien van een bijkomende interne installatie. De nachtwakers 
werden uitgerust met mobiele camera’s om de temperatuur in de stapels te meten of toch op 
regelmatige basis. De scheidingsmuur tussen de beide bedrijven Galloo en de aanpalende firma 
Leiestroom is heropgebouwd en is 1,8 meter hoger gemaakt. Er komt ook nog verder overleg op 
initiatief van de stad tussen Fluvia en de firma Galloo en de aanpalende firma Leistroom om het intern 
veiligheidsplan te evalueren en te actualiseren. De firma is ook van plan om met Fluvia in de kortste 
keren daar toch terug op de site een oefening te gaan doen. In die zin zijn er toch al heel wat stappen 
gezet om in de toekomst een dergelijke brand te vermijden. Raadslid Mingels antwoordt dat het een 
gegeven is dat incidenten met brand daar heel frequent voorkomen op de site en had dit reeds in zijn 
vraagstelling meegegeven. Het is in het verleden regelmatig gebeurd en dit ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen dat dergelijk bedrijf eventueel neemt en alle maatregelen die eventueel 
gekoppeld worden aan de bedrijfsvoering vanuit de overheid. Hij ziet  jammer genoeg in de toekomst 
dat nog mogelijk is en dat nog voldoende mogelijkheden zijn om nog dergelijke incidenten mee te 



maken, niet in het minst omdat dit bedrijf sterk aan het inzetten is op uitbreiding, niet alleen op de sites 
maar ook op niveau van de capaciteit. Dus in die zin hoopt hij dat het stadsbestuur zijn 
verantwoordelijkheid neemt ook om in de toekomst elke aanvraag te bekijken met de nodige zorg. Want 
het is zo dat de mensen die het gewoon zijn om dergelijke aanvragen te bekijken, altijd moeten 
vaststellen dat er gesproken wordt over emissiemetingen en dergelijke meer. Maar emissiemetingen 
zijn één zaak, maar als stad en zijn bewoners worden we regelmatig geconfronteerd met rookpluimen 
die over de daken passeren en dit gebeurt zeer regelmatig zoals het tot nu toe het geval is. Het kan niet 
ontkend worden dat het gaat om een neerslag en ook al zijn de berichten zo dat het gaat over een niet 
giftige rook. Men kan hem niet overtuigen van het feit dat dit een gezonde toestand is wat er gebeurt in 
Menen. Zoals in verleden gebeurd is, zal hij die kwestie blijven opvolgen en ook zeer kritisch blijven ten 
aanzien van de manier waarop de stad dit bedrijf eigenlijk altijd maar meer ruimte geeft. De 
Burgemeester antwoordt dat dit ook een bezorgdheid is vanuit de stad. Vandaar dat de stad toch 
probeert om met de firma in kwestie en met de veiligheidsdiensten rond de tafel te gaan zitten om 
elkaar te spreken en om te kijken wat men samen nog beter kan doen. In die zin deelt hij de 
bezorgdheid van het raadslid en dit is ook de bezorgdheid van de stad, het bedrijf en de 
veiligheidsdiensten. En hij denkt dat het een eerste aanzet is om in overleg tot een goede 
consensus  te komen.

10. Vraag ivm de oude begraafplaats wordt groen.
Tijdens het CBS van 10 februari laatstleden werd een afsprakennota betreffende de ondersteuning 
selectie WinVorm voor herinrichting van de oude begraafplaats Zandputstraat goedgekeurd. Het is de 
bedoeling om die begraafplaats om te vormen tot een groene oase in een verstedelijkte omgeving. Dat 
idee sluit perfect aan bij wat wij zelf geruime tijd geleden al meerdere keren hebben gesuggereerd en 
we voelen ons als fractie ook zeer betrokken bij die site en verschillende specifieke elementen op die 
site. Ik herinner me dat de vorige coalitie in het kader van WinVorm ook probeerde om de oppositie 
mee te nemen in de procedure. Ik wou graag weten of deze coalitie dat ook van plan is?

Schepen Roose antwoordt dat de voorbereidingen getroffen worden voor de selectie van WinVorm. 
Een basisproject wordt voorbereid samen met Leiedal om een selectie te gaan doen van begeleidende 
ontwerpteams. Een 3-tal ontwerpteams kunnen dan aan de slag gaan met de site en de mogelijkheden 
om daar een harmonisch park-en woonbeheer te realiseren  midden in de stad naar aanleiding de 
evolutie op de begraafplaats Zandputstraat. Er komen ruimtes vrij en in de stad wil men daar een 
nieuwe invulling aan geven. In de ontwerp-nota werd al opgenomen dat er voldoende ruimte moet zijn 
voor  participatie met de buurt. Gemeenteraadsleden kunnen daar zeker ook deel van uitmaken. De 
diensten van alle burgers kunnen gebruikt worden en zeker ook van alle fracties in de gemeenteraad 
om hieraan mee te werken. Nu zit men in de voorbereidende fase om dan de WinVorm te gaan kunnen 
lanceren. In de startfase zal zeker ingezet worden op participatie. Raadslid Mingels antwoordt dat hij 
heel tevreden is met de potentie die het antwoord biedt in die zin dat hij  ook in het verleden en niet 
alleen zijn fractie, ook belangrijke bijdragen geleverd heeft tot het verbeteren van de publieke ruimte en 
andere zaken. Hij wil zeer zeker zijn diensten aanbieden om daaraan mee te helpen en daarrond na te 
denken en daarin te participeren. Hij is benieuwd naar wat de toekomst brengt voor de oude 
begraafplaats en er zijn daar een aantal zeer interessante zaken die hij graag zou willen gerealiseerd 
zien. Er zijn mogelijkheden zat wat dat betreft en dus hoopt hij dat de stad daar ten volle het potentieel 
kan uithalen.

Mondelinge vragen van raadslid Scherpereel.
11. Vraag ivm de stand van zaken betreffende de M tower.
Graag had ik van jullie een stand van zaken geweten betreffende de M tower , Bij een vorige vraag 
hieromtrent was een procedure lopende. Is het nog altijd de bedoeling dat hij er komt op de voorziene 
plaats of is er een andere plaats voorzien . Ik hoorde geruchten rond een locatie nabij het kruispunt van 
de Kortrijkstraat en de expressbaan. Mogen wij dan ook een stand van zaken omtrent dit dossier ? 
Werd in het mobiliteitsplan voor Menen ook rekening gehouden met dit project ?

Schepen Syssauw antwoordt dat het project van de toren in de kantorenzone op Menen Oost in een 
verder ontwerp zit.  Er werd een aanpassing van de wegenis uitgewerkt en hieromtrent werd op 20 
januari ll. overleg gepleegd met de aanpalenden. De ontwikkelaar is thans de milieueffectenrapportage 
aan het afwerken voor behandeling door de cel Mer, waarna het verdere ontwerp zal worden besproken 



met de dienst ruimtelijke ordening met het oog op de indiening van de omgevingsvergunning. De 
kantorenzone met de toren is als project opgenomen in de scope van het mobiliteitsplan. In de mate 
van het mogelijke en nodige wordt daarmee rekening gehouden. Op de locatie van de hoek van de 
Kortrijkstraat en de N32 is in het RUP Hagewinde geen hoogbouw voorzien maar een gebouw van 
max. 4 bouwlagen en mogelijkheid tot een teruggetrokken bouwlaag als nieuwe inkompoort van de 
stad. Raadslid Scherpereel antwoordt dat het haar dan ook niet echt duidelijk was vermits ze die 
vraag gekregen had van een persoon van de bevolking, die dacht dat die M-Tower inderdaad zou 
komen aan de Kortrijkstraat en ze is eigenlijk wel blij dat dit niet zo zal zijn.

12. Vraag ivm de stand van zaken site Tyber. 
Op de site Tyber zien we wat activiteit rondom de KMO zone . Wat positief is ! Welke bedrijven zijn er 
nu reeds actief ? Zijn het bedrijven die reeds vroeger in Menen gevestigd waren? Echter blijft het 
verbazend stil rondom de retail zone. Ik denk dat er toch 1 gebouw klaar is. Weten jullie of daar 
huurders voor zijn en wanneer deze actief zouden worden ? Wat met de andere mogelijke gebouwen 
die daar voorzien waren? Hebben jullie contact met de projectontwikkelaars , wie het ook moge zijn 
want ik hoor dat daar ook iets zou gewijzigd zijn. Kortom graag een stand van zaken rond deze zone.

Schepen Syssauw stelt dat met betrekking tot de site Tyber de site in 2 delen opgebouwd is, enerzijds 
de KMO zone die achteraan gelegen is en vooraan het retailgedeelte. Wat betreft de vraag aangaande 
de KMO zone op de site Tyber is de stand van zaken de volgende : Blok 1 (D) is volledig afgewerkt en 
uitverkocht : het betreft 7 units waarvan minstens 3 ondernemingen van buiten Menen. Blok 2 (B) is zo 
goed als afgewerkt en de verkoop is opgestart. Deze blok telt 8 units waarvan op vandaag 3 units 
verkocht en voor zover bekend zijn 2 van de verkochte units aangekocht door ondernemers van buiten 
Menen. Wat betreft het gedeelte retail zal het u niet verwonderen dat de retailmarkt zeer moeilijke tijden 
doormaakt.  Ontwikkelaar ZABRA laat weten dat gebouw 1 klaar is met een deel leisure 
(trampolinepark en fitness) dat in principe al kan openen en een deel retail. De opening van de leisure 
wordt afhankelijk gesteld van de supermarkt en de ontwikkelaar ZABRA bevestigt dat het gaat om een 
DELHAIZE grootwarenhuis die zijn deuren zou moeten openen tegen eind dit jaar en waarbij niet langer 
wordt gewacht op de verdere ontwikkeling van het retailgedeelte. Voor de verdere ontwikkeling en 
commercialisatie van het retailpark wacht ontwikkelaar ZABRA totdat het verhuurpercentage van 65% 
bereikt is. De verwachting is dat dit redelijk snel bereikt zal worden eenmaal het leisure gedeelte en de 
supermarkt zijn geopend. Verdere concrete namen wil men nog niet meedelen en men zal zelf ten 
gepasten tijde dit aankondigen. Raadslid Schepereel bedankt hartelijk voor de duidelijke uitleg en ze is 
ook blij dat de kleine units eigenlijk al bezet zijn en dat er al zeker 3 niet uit Menen komen. Dat kan ze 
alleen maar positief toejuichen. Ook bij blok B is het blijkbaar zo. Zij is al blij dat er inderdaad al wat 
meer duidelijkheid is dat er zeker een Delhaize komt, want veel mensen speculeerden wat er eventueel 
ging komen van supermarkt. Zij kan alleen maar hopen mee met jullie dat dit zo vlug mogelijk open zal 
gaan zodat er inderdaad meer beweging komt en dat de retailers hun plaats zouden innemen in Menen. 
Natuurlijk heeft corona daar ook wel niet echt goed aan gedaan.

Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.
13. Vraag ivm vaccinatiecentrum.
Op 15 januari werd aangekondigd dat een vaccinatiecentrum zou worden ingericht in Park Ter 
Walle. Op 19 februari werd er het eerste vaccin toegediend aan iemand uit de zorgsector, dit wordt 
aangekondigd in een sociale mediabericht waarin ook staat dat vanaf 3 maart 65 plussers en 
risicopatiënten worden gevaccineerd. Deze zullen opgeroepen worden via brief, sms en mail. In 
december kondigde de premier een volgorde aan van vaccinatie. Deze volgorde van vaccinatie staat 
duidelijk op de site van de Vlaamse gemeenschap. Er zijn drie fases met 7 groepen die voorrang 
krijgen, ook de volgorde tussen de groepen ligt vast : Eerst bewoners en personeel van 
woonzorgcentra, daarna collectieve zorgcentra en hun vrijwilligers, dan zorgmedewerkers van 
ziekenhuizen en eerstelijnsgezondheid, het niet medisch personeel van deze organisaties sluiten fase 
één af. Fase 2 vaccineert 65 plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen in respectievelijke 
volgorde. De rest van de bevolking wordt in de derde fase bediend. Geruchten doen de ronde dat hier 
van wordt afgeweken. Om de mensen gemotiveerd te houden is het belangrijk dat de regels worden 
gerespecteerd, dat mensen minstens deze zekerheid krijgen. In de hoop dat de geruchten hiermee de 
kop kunnen worden ingedrukt kreeg ik graag antwoord op volgende vragen: Is er afgeweken van de 



volgorde van vaccineren? Wie heeft de beslissing genomen om af te wijken? Waarom werd afgeweken 
van de regels?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat hij eerst wil even ingaan op de geruchten dat er zou worden 
afgeweken van de richtlijnen. Daar is geen sprake van. Er doen heel wat geruchten de ronde. Veel 
mensen vinden het belangrijk dat ze zo snel mogelijk gevaccineerd geraken. Er zijn ook geruchten dat 
in bepaalde woonzorgcentra mensen van de straat zouden zijn geroepen of medewerkers die los staan 
van het woonzorgcentrum zouden zijn ingeënt. In de woonzorgcentra van het OCMW zijn enkel direct 
betrokkenen bij het woonzorgcentra ingeënt. Zoals voorgeschreven worden in een eerste fase de 
zorgprofessionelen gevaccineerd en wellicht ook de essentiële beroepen – wie dat is, is nog niet 
bepaald. Vanuit de eerstelijnszone wordt  meegegeven dat de vrijwilligers die in het vaccinatiecentrum 
werkzaam zijn ook zo snel mogelijk ingeënt moesten worden. Er waren in onze eerstelijnszone tot op 
heden 4 vaccinatiedagen. Het aantal geleverde vaccins is  tot op heden zeer miniem en voor de 
zorgprofessionelen. (voor Menen dag 1 op 19/02 100 vaccins – de week nadien, op 25/2 opnieuw 100 
– deze week 200). Op dag 1 was er minder respons van de zorgprofessionelen omdat het 
softwareprogramma van de overheid tot de dag voordien niet werkte en nadien verkeerd werkte. De 
uitnodigingen werden dus niet performant bezorgd. Dit werd opgelost door via de ELZ regio Menen 
contact te nemen met andere zorgprofessionelen en vrijwilligers/personeel van het VC alsook via de 
opgevraagde lijst door de Vlaamse overheid van de frontlinie medewerkers van de lokale besturen. De 
Vlaamse overheid had graag een vaccinatiegraad bereikt van 80% professionelen en 20% 
medewerkers/vrijwilligers van het VC. Dit werd tot op heden gerealiseerd. Van de 400 vaccins in de 
eerstelijnszone werden tijdens de 4 dagen 330 mensen gevaccineerd van de doclr-lijst en 70 personen 
waren vrijwilligers, frontliniemedewerkers en een aantal personen van de reservelijst die in Wevelgem 
werd aangelegd. Dit werd aanvullend  meegedeeld in de pers en nadien ook bevestigd via een 
nieuwsbrief van Zorg en Gezondheid. Vaccinatiecentra zullen eenvoudiger nieuwe mensen kunnen 
oproepen wanneer mensen niet opdagen voor hun vaccinatieafspraak. Ze krijgen een online toegang 
tot de lijst van mensen die klaarzitten in de databank voor uitnodiging. Ze hoeven zelf geen 
reservelijsten aan te leggen, maar kunnen zo eenvoudig de volgende in de rij contacteren om een 
plaats in te vullen. Voor de volledigheid wil hij ook de cijfers meegeven van de vaccinatie van vandaag. 
Om 18 uur vanavond werden er 220 vaccins getrokken uit de ontvangen 200 vaccins. De apothekers 
zijn erin geslaagd om er 20 meer uit te trekken. En van die 220 vaccins waren er 214 personen van de 
oproepingslijst gecontacteerd en waren er 6 vrijwilligers gevaccineerd. Dus weer ruimschoots boven die 
80%. De volgende groep die nu aan bod zal komen, zijn de 65-plussers. Hiermee worden alle mensen 
bedoeld die ofwel vandaag al ouder zijn dan 65, of die nog 65 worden in 2021. Het geboortejaar, en 
niet de geboortedatum, bepaalt dus of men tot de doelgroep 65+ behoort. En dus zowel de mensen met 
als zonder onderliggend lijden of chronische ziekte. De  risicopatiënten jonger dan 65 jaar worden 
gevaccineerd in de volgende fase. Hij zou ook nog die aandoeningen kunnen opsommen. Maar hij gaat 
afronden dat hij ook nog de aantallen van het vaccinatiecentrum Wevelgem en Menen zou kunnen 
bezorgen. Raadslid Vandamme antwoordt dat hij heel blij is te horen dat dit eigenlijk puur om 
geruchten gaat en dat er een duidelijk antwoord gegeven kan worden. De mensen waarvan men denkt 
dat ze onterecht hun vaccin gekregen hebben, zullen meestal mensen zijn die zich opgegeven hebben 
als vrijwilliger voor het vaccinatiecentrum. Maar hij gaat dit ook mee opvolgen. Die vaccinatie is volgens 
hem althans en volgens velen de uitweg om uit deze crisis te komen en terug naar een normaal 
bestaan te gaan. Schepen Vandenbulcke wil nog afsluiten met een warme oproep aan alle burgers 
om inderdaad zich te laten vaccineren als de tijd daar is om zich te laten vaccineren. 

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad.
Mondelinge vragen van raadslid Mkrtchyan
1. Vraag ivm aandachtspunten hulpdiensten (gele doos en huisnummers)
2. Vraag ivm tussenkomst huwelijken
Mondelinge vragen van raadslid Ugille
3. Vraag ivm overmaken van een attentie bij huwelijksjubilea
4. Vraag ivm ijsvrij maken van de fietspaden (bijkomende vragen)
Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
5. Vraag ivm betalend parkeren in het centrum.
Mondelinge vraag van raadslid Bogaert.
6. Vraag ivm zwaluwenparadijs te Rekkem.



Mondelinge vragen van raadslid Poot.
7. Vraag ivm het Mobiliteitsplan.
8. Vraag ivm de staat der fietspaden.
Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
9. Vraag ivm de branden op de site Galloo.
10. Vraag ivm de oude begraafplaats wordt groen.
Mondelinge vragen van raadslid Scherpereel.
11. Vraag ivm de stand van zaken betreffende de M tower.
12. Vraag ivm de stand van zaken site Tyber.
Mondelinge vraag van raadslid Vandamme.
13. Vraag ivm vaccinatiecentrum.
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