
AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 2 juni 2021 om 19:00 u.

OPENBAAR

1. GR/2021/120 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad in CC De Steiger met publiek op woensdag 
02.06.2021 wegens COVID-19. Bekrachtiging 
Samenvatting

Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de 
Gemeenteraad en OCMW-raad in CC De Steiger met publiek op woensdag 02.06.2021 wegens 
COVID-19. Bekrachtiging

2. GR/2021/114 | Maatregel in kader van bestuurlijke politie. Politieverordening (bij 
hoogdringendheid) door de burgemeester dd. 11.05.2021 tot toegangsverbod perceel te Lauwe, 
Lauwbergstraat. Bekrachtiging. 

Samenvatting

Op 11 mei 2021 vaardigde de burgemeester een tijdelijke politieverordening  uit inzake maatregel ter 
vrijwaring openbare veiligheid en openbare rust (toegangsverbod) voor het perceel gelegen 
Lauwbergstraat in Menen  (bij Goed Ter Heule). Deze beslissing dient conform art. 134 §1 NGW te 
worden bekrachtigd door eerstvolgende gemeenteraad, teneinde verder geldig te kunnen zijn. 

3. GR/2021/116 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakte tot vestiging van opstalrecht voor 
Brandweerkazerne Menen gelegen Krommebeekstraat 34a in Menen. 

Samenvatting

In verdere uitvoering van de kaderovereenkomst met Hulpverleningszone Fluvia, wordt in het kader van 
de realisatie van het kazerneringsproject van Fluvia het ontwerp van notariële opstalovereenkomst 
voorgelegd tussen de stad Menen en Fluvia met betrekking tot het verlenen van een opstalrecht aan 
Fluvia voor de brandweerkazerne te Menen, Krommebeekstraat 34a. De kosten verbonden aan de 
exploitatie van de kazerneinfrastructuur vallen gedurende de duur van het opstalrecht (50 jaar - 
mogelijks verlengbaar)ten laste van Fluvia. De grond blijft in eigendom van de opstalgever; de notariële 
akte tot opstalrecht zal worden verleden uiterlijk 30 juni  2021.

4. GR/2021/123 | Goedkeuring Bijenplan 

Samenvatting

In het meerjarenplan is de ambitie uitgesproken tot het realiseren van een Bijenplan. Het plan ligt voor 
ter goedkeuring.

5. GR/2021/126 | Straatnamen - Definitieve beslissing: 1. Verkaveling te Rekkem tussen de 
Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat. 2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-
Diksmuidestraat. 

Samenvatting

Definitieve beslissing inzake 2 straatnamen:

1. Verkaveling te Rekkem tussen de Kattewegel, Murissonstraat en Dronckaertstraat

2. Verkaveling te Menen: Hogeweg-Diksmuidestraat (vroegere spar)

6. GR/2021/125 | Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen academiereglement 

Samenvatting

Academie voor Muziek & Woord - Stad Menen: aanpassingen academiereglement



7. GR/2021/119 | Algemene vergadering CC De Steiger. Goedkeuring. 

Samenvatting

Op dinsdag 22 juni om 19u30 is er een algemene vergadering van vzw CC De Steiger. 

We wachten de Corona-maatregelen af om te beslissen als deze vergadering online of fysiek zal plaats 
vinden.  

8. GR/2021/118 | Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen 
van 19/05/2021. 

Samenvatting

Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

9. GR/2021/124 | Psilon - Algemene vergadering dd. 16.06.2021 

Samenvatting

Psilon - Algemene vergadering dd. 16.06.2021

10. GR/2021/127 | Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van TMVS. 

Samenvatting

Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS

11. GR/2021/105 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 5 mei 2021 

Samenvatting

De raadsleden kunnen tijdens de gemeenteraadszitting opmerkingen maken ivm het verslag van de 
gemeenteraad van 5 mei 2021       
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting van 5 mei 2021 goed te keuren.

12. GR/2021/106 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 

Samenvatting

De raadsleden kunnen ten laatste de maandag om 9 uur, twee werkdagen voorafgaand aan de 
gemeenteraad, mondelinge vragen indienen. Deze mondelinge vragen worden in de gemeenteraad 
besproken.

MENEN, dinsdag 25 mei 2021

De Voorzitter Gemeenteraad

Tom Vlaeminck”


