
ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van woensdag 31 maart 2021 om 19:00 u.

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter Gemeenteraad

Eddy Lust, Burgemeester

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

Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, 
Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, 
Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Caroline Bonte-Vanraes, Raadslid

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

De Voorzitter verwelkomt iedereen op de gemeenteraad van 31 maart 2021. Om alle aanwezigheden te 
noteren had hij graag gehad dat iedereen bij aanvang en hij ziet dat bijna iedereen dat ook doet, bij aanvang 
zijn camera aanzet. Alsook als men inlogt of uitlogt is het goed om ook de camera aan te zetten zodat 
men  goed kan volgen. De Voorzitter heeft een verontschuldiging ontvangen van mevr. Vanraes-Bonte en zij is 
verontschuldigd. Raadslid Eeckhout wenst tussen te komen, maar hij is niet verstaanbaar. Raadslid 
Vandendriessche neemt het woord over en meldt dat raadslid Eeckhout niet lang kan blijven. Hij wordt 
waarschijnlijk opgeroepen door zijn werk en hij verontschuldigt zich daarvoor en  hij zal blijven zolang hij kan.

Raadslid Vandecasteele wenst een korte mededeling te doen vooral voor de voltallige gemeenteraad en ook 
voor de algemeen directeur. Dat zijn partij sp.a veranderd is van naam en dat ze nu een beweging is met de 
naam Vooruit. Bij deze wenst hij officieel dat de naam verandert, ook in deze fractie in deze gemeenteraad. De 
Voorzitter antwoordt dat er daar akte wordt van genomen dat de naam verandert naar Vooruit en dat dit door de 
secretaris genoteerd wordt en daarna kan men ook vooruit met deze gemeenteraad.

Na afhandeling van het dagordepunt : 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, wordt de 
zitting geschorst om 22.00 u. De schorsing wordt opgeheven voor de behandeling van mondelinge vragen 
om  22.07 u.

De Voorzitter van de gemeenteraad verklaart de zitting van de gemeenteraad gesloten om 23.06 u.

OPENBAAR

1. GR/2021/068 | Aanvaarding punt bij hoogdringendheid. 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. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Berenice Bogaert, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 23



Juridische grond

DLB art. 23

Feiten, context en argumentatie

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde 
van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in 
de notulen vermeld. 

Motivering: Vanuit W13 wordt er per mail van 26 maart 2021 gevraagd om te antwoorden voor 30 april 
2021 wat betreft de goedkeuring van het addendum, aangezien de eerstvolgende gemeenteraad 
gepland is op 5 mei 2021 dient dit dagordepunt geagendeerd te worden op de gemeenteraad van 31 
maart 2021 als punt bij hoogdringendheid.

Tussenkomsten

Raadslid Maxy meldt dat omwille van de plenaire vergadering die ook nog digitaal bezig is, dat raadslid 
Fournier mogelijks later zal aansluiten.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt de hoogdringendheid van het dagordepunt. 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.
artikel 2: dagordepunt wordt behandeld verder in de gemeenteraad. 

2. GR/2021/061 | Besluit van de burgemeester: tijdelijke politieverordening betreffende het digitaal 
vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 31.03.2021 
wegens COVID-19. Bekrachtiging 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Berenice Bogaert, 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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel:
De Gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 19.03.2021 betreffende het 
digitaal vergaderen van de Gemeenteraad en OCMW-raad zonder publiek op woensdag 31.03.2021 en 
bekrachtigt dit.

3. GR/2021/060 | Patrimonium. Kosteloze overdracht van grond gelegen bij Wijk Ten Dale voor 
opname in het openbaar domein als wegenis. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze overdracht. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald art. 41 , 11° houdende specifieke bevoegdheid van de 
gemeenteraad  betreffende daden van beschikking omtrent onroerende goederen.

Juridische grond

 Burgerlijk wetboek, boek II en III, titel VI " koop".

 Art. 47 Decreet betreffende Omgevingsvergunning

 Decreet inzake gemeentewegen dd. 03 mei 2019.

Feiten, context en argumentatie

De realisatie van de wegenis in de Wijk Ten Dale in Rekkem gebeurde reeds in 1984, door de sociale 
huisvestingsmaatschappij CV Eigen Erf en Huis , waarbij het grootste deel van de wegenis bij akte dd. 
15.04.1985 door de huisvestingsmaatschappij werd overgedragen naar het openbaar domein van de 
Stad Menen (gemeenteraadsbeslissing dd. 30.11.1984).

Het opmetingsplan met over te dragen wegenis werd opgemaakt op 01.08.1984  door dhr. Luc 
Allegaert, meetkundig schatter;  De wegenis werd definitief opgeleverd 09.07.1982. Een beperkt deel 
weg in Wijk Ten Dale, nl. perceel 5Y, eigendom van consoorten Dekemmeter, was evenwel niet mee 
inbegrepen in deze overdracht naar het openbaar domein. 

In het kader van de regeling nalatenschap van wijlen dhr. Dekemmeter, werd door notariskantoor 
Develter ontwerpakte opgemaakt tot overdracht van dit perceel , zijnde in feite wegenis, aan de stad 
Menen , tot regularisatie van de nog uit te voeren overdracht.

Dit perceel is immers reeds + 30 jaar ingericht en gebruikt als wegenis en voetpad, met publiek gebruik, 
wat ook de huidige feitelijke toestand is. Het perceel maakt deel uit RUP Rekkem Centrum (voorheen 
gelegen in BPA 1 Rekkem-Centrum ). 

Het perceel 5Y is in staat om opgenomen te worden in het openbaar domein. Dit perceel heeft het 
statuut van openbare weg en is alsook in die zin aangelegd en  verder onderhouden door de Stad 
Menen. Het is aldus aangewezen om dit perceel definitief over te dragen aan de Stad Menen om 
opgenomen te worden in het openbaar domein als wegenis.



De overdracht  betreft het perceel kadastraal bekend gelegen te Menen, 5e afdeling Rekkem, Sectie A, 
nummer 0005YP0000, voor een oppervlakte van zeven are negentig centiare (07a 90ca) en met een 
kadastraal inkomen van drie euro (€ 3,00).

Deze overdracht van de wegzate van de wegenis gebeurt kosteloos en om reden van openbaar nut, 
gezien het publieke gebruik als wegenis , de inrichting en het specifieke statuut als gemeenteweg.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 maart 2021;

Tussenkomsten

Raadslid Maxy meldt dat ze zelf opgegroeid is in de Wijk Ten Dale en zij denkt dat weinig mensen er 
zich van bewust waren dat dit gedeelte straat nog niet opgenomen was in het openbaar domein. Wat 
dat betreft was dit op zich een verrassing om dit punt hier vanavond geagendeerd te zien. Zij denkt dat 
het een goede zaak is dat dit inderdaad nu rechtgezet wordt en dat het effectief tot het openbaar 
domein behoort. Uiteindelijk in de praktijk lijkt het ook zo. Het was enkel een aanvulling. Raadslid 
Mingels schrikt een beetje als men zoiets ziet. De dossiers van de jaren ’80 blijken uiteindelijk niet 
helemaal afgerond te zijn. Er zijn verschillende coalities over gegaan. En vandaag in 2021 wordt een 
stukje grond goedgekeurd dat eigenlijk al even lang gebruikt wordt als openbaar domein. Hij begrijpt het 
eerlijk gezegd niet goed. Hij heeft ook niet echt een antwoord gevonden in het dossier hoe dat dit 
mogelijk is. Het is zoals raadslid Maxy zegt een goede zaak dat dit eindelijk in orde wordt gebracht. 
Maar het lijkt hem toch een heel vreemd dossier dat er na veertig jaar uiteindelijk werk van gemaakt 
wordt. Schepen Vandenbulcke stelt dat het inderdaad zo is dat hij het ook niet wist. Hij moet daar 
eerlijk in zijn en het is ook op zijn bord terechtgekomen. Het is naar boven gekomen naar aanleiding 
van het overlijden en een erfenis in onverdeeldheid. Hij denkt dat de mensen in onverdeeldheid zich 
vragen stellen waarom dit nu behandeld wordt en dat is daar nu een gevolg van. Net als jullie allemaal 
is hij ook daardoor verrast. Het is inderdaad goed dat dit vandaag wordt geregeld. Raadslid 
Mingels repliceert en hij verwijst dat er in het verleden al dossiers gepasseerd zijn omtrent precaire 
gronden, waar de regel van het 30-jarig gebruik speelt. Men zou bijna denken dat dit hier een 
soortgelijke situatie is. In de feiten was die grond eigenlijk van de stad en hij  bedoelt dit zo en niet dat 
het de stad geld kost. Maar in de feiten zijn er 30 jaar over gegaan, meer zelfs. Men zou bijna denken 
dat het om een soortgelijk dossier gaat als het verhaal van de precaire gronden, maar dan in het 
voordeel van de stad om het zo te noemen of in het voordeel van de gemeenschap, tenzij hij zich 
vergist. Als er iemand daar klaarheid daarover kan geven, dan zou hij het wel appreciëren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1  : De gemeenteraad  keurt de overdracht  goed van het perceel wegenis gelegen  in Wijk Ten 
Dale in  Rekkem (Menen), vijfde afdeling Rekkem, Sectie A, perceel nr 5Y (0005YP0000) voor een 
oppervlakte van zeven are negentig centiare (07a 90ca)

Artikel 2 : Deze overdracht gebeurt kosteloos. De overdracht gebeurt om reden van algemeen belang 
nl. voor opname in het openbaar domein van de stad Menen als wegenis .

Artikel 3 : De ontwerpakte (ref. 0194968) opgemaakt door Notariaat Develter & Hendryckx,  tot 
kosteloze overdracht tussen de stad Menen enerzijds en  consoorten De Kemmeter anderzijds,  wordt 
goedgekeurd.

Artikel 4 : De notaris wordt verzocht de akte te verlijden. De Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie wordt er bij de overschrijving van de akte van ontslagen enige ambtshalve 
inschrijving te nemen.

4. GR/2021/051 | Patrimonium. Erfpachtrecht aan AGB Woonbedrijf Menen voor Sint-
Franciscuskerk, Ieperstraat 34+ te 8930 Menen. Goedkeuring ontwerpakte tot erfpachtrecht. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan



Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend artikel 41 11° houdende specifieke 
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking omtrent de gemeentelijke 
eigendommen.

Juridische grond

o het decreet van 19 december 2014 houdende Vlaamse Vastgoedcodex en de bevoegdheid van 
de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties terzake;

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

o art. 1184 Burgerlijk Wetboek

o de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

o de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf ‘Woonbedrijf  Menen’, opgericht bij 
gemeenteraadsbeslissing dd. 23.11.2001, (MB  08.03.2002), waarvan de statuten laatst 
gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van 14 november 2018 , gewijzigd bij besluit door 
de gemeenteraad van Menen op 26 november 2018, goedgekeurd door de Minister (ontvangen 
op 18 januari 2019 ) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 februari 2019 B.S, in het 
bijzonder de statutaire doelstelling (art. 5) van het Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf 
Menen;

Feiten, context en argumentatie

Bij Koninklijk besluit van 21 maart 1857 (in toepassing van de wet van 14 maart 1954) werd het militair 
gebouw, de oude Capucijnenkerk, in concessie gegeven aan de Stad Menen;

Bij M.B. van 7 april 1981 werd het Comité van Aankoop te Kortrijk gemachtigd werd om het thans als 
kerk in gebruik zijnde gebouw (Sint-Franciscuskerk) over te dragen, zonder beding van prijs , aan de 
Stad Menen, doch onder de voorwaarde dat alle eraan verbonden kosten van in orde brengen, 
onderhoud en in stand houden van het gebouw, afgedragen worden door de Stad, dit ter ontlasting van 
de Belgische Staat; 

Bij M.B. dd. 12 januari 1981 van de Vlaamse Gemeenschap, werd de kerk definitief beschermd als 
monument;

Bij gemeenteraadsbeslissing dd. 27.11.1987 keurde  de stad de kosteloze overdracht goed van de Sint-
Franciscuskerk, gelegen Ieperstraat 34+ te 8930 Menen 1e afdeling, sectie sectie E nummer 618E (840 
m²) . De overdracht door de Belgische Staat  gebeurde voor openbaar nut, bij akte dd. 16.12.1987. 

Bij bisschoppelijk decreet dd. 06 maart 2019 besliste de bisschop van Brugge om met ingang van 15 
maart 2019 het kerkgebouw Sint-Franciscus te Menen te onttrekken aan de eredienst en terug te 
brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik waarna het opnieuw volledig ter beschikking komt 
van de eigenaar, de stad Menen, die vervolgens vrij kan beschikken over de volledige eigendom.

Gelet op de doelstellingen van het AGB Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen, zoals bepaald 
in art. 5 van de statuten, en meer specifiek volgende :

 de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen;

 in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van 
het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07.10.2020 houdende beslissing tot uitvoering van 
herbestemmingswerken aan de Sint-Franciscuskerk, meer in het bijzonder tot realisatie van een 
polyvalente ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen in de voormalige Sint-Franciscuskerk in Menen. 
Dergelijke herbestemming is een gebruik dat waardig is en passend met het kerkgebouw en de 
vroegere bestemming als kerk. 

Gelet op principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen  dd. 28.10.2020, om de 
uitvoering van de werken voor de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk en de exploitatie 



achteraf, binnen de schoot van het AGB uit te voeren, conform ook de statutaire bepalingen van het 
AGB; dat dit de meest aangewezen en efficiënte manier is, via een erfpachtrecht aan het AGB 
Woonbedrijf Menen; 

Om redenen van efficiëntie en optimalisering van exploitatie is het aangewezen de verbouwingswerken 
en herbestemmingswerken, alsook de exploitatie van dit herbestemde kerkgebouw, waarbinnen een 
polyvalente ruimte zal worden voorzien,  rechtstreeks toe te vertrouwen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf “Woonbedrijf Menen”, gelet op haar specifieke statutaire doelstellingen; Gelet op de 
principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen  dd. 28.10.2020 terzake, alsook van 
de Raad van Bestuur van het AGB Woonbedrijf Menen dd. 03.11.2020, waarbij voorgesteld wordt om 
een erfpachtrecht te verlenen; 

Vooraleer de bouw- en renovatiewerkzaamheden te laten starten via het AGB Woonbedrijf Menen, is 
het immers noodzakelijk voorafgaandelijk het zakelijk recht te regelen; het is aangewezen hiertoe een 
erfpachtovereenkomst af te sluiten tussen het AGB Woonbedrijf Menen enerzijds (bouwheer en 
exploitant) en de stad Menen anderzijds, eigenaar van het kerkgebouw; Dit kerkgebouw behoort tot het 
onroerend privaat patrimonium van de stad Menen en is historisch erfgoed van de stad (beschermd 
monument). 

De ontwerp-erfpachtakte werd opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties voor vestiging 
erfpachtrecht door de stad Menen ten voordele van het AGB Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf 
Menen voor de percelen gelegen Ieperstraat 34+ te 8930 Menen, 1e afdeling, sectie E, nr. 
0618/00E000, tot realisatie van een of meerdere polyvalente ruimtes voor 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Het erfpachtrecht wordt toegekend aan het AGB Woonbedrijf Menen voor de duur van 33 jaar, tegen 
een jaarlijkse canon bepaald op 100 € (jaarlijks te indexeren); de erfpachtvergoeding dient betaald te 
worden tegen 01 december; het komt toe aan de gemeenteraad deze modaliteiten te bepalen. De 
erfpacht vangt aan op  1 april 2021;

Overwegende dat het voorstel tot akte vestiging erfpachtrecht zal voorgelegd worden ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad van 31 maart 2021, alsook aan de Raad van Bestuur van het AGB Woonbedrijf 
Menen op 30 maart 2021; 

De vestiging van het zakelijk recht van erfpacht gebeurt om reden van openbaar nut, meer in het 
bijzonder tot realisatie van een polyvalente ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen in de Sint-
Franciscuskerk in Menen,  voor de inrichting en gebruik onder meer als polyvalente ruimte voor 
gemeenschapsvoorziening, culturele evenementen en onderwijs. De ruimte zal ook ter beschikking 
worden gesteld van derden. Op die manier kan ook tegemoetgekomen worden aan de grote vraag naar 
meer polyvalente ruimtes binnen de stad Menen.

Gelet op het stedenbouwkundig uittreksel en stedenbouwkundige inlichtingen dd. 07.12.2020, alsook 
het nihil-bodemattest dd. 25.08.2020;

Op voorstel van eerdere beslissingen van het college van burgemeester en schepenen  in zitting van 
28.10.2020;

Tussenkomsten

De Voorzitter vraagt aan de leden van het schepencollege voorzichtig te zijn wanneer iemand spreekt 
terwijl de micro open staat. Men hoort alle nevengeluiden die er maar kunnen zijn : inschenken van 
water, geluid van tassen, draaien van bladzijden. Men hoort alles. Het was nu toevallig tijdens de 
tussenkomst van schepen Vandenbulcke maar de nevengeluiden waren goed hoorbaar. De Voorzitter 
vraagt om er op te letten.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:



De gemeenteraad van de  stad Menen verleent een recht van erfpacht aan  het Autonoom 
Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen op perceel grond en gebouwen, zijnde Sint-Franciscuskerk in 
Menen, gelegen Ieperstraat 34+ te 8930 Menen 1e afdeling, sectie E, nr.  618/00E000  met de totale 
oppervlakte van 8a 40ca;

De  erfpacht wordt gevestigd voor de duur van 33 jaar, tegen een jaarlijkse canon bepaald op 100 € 
(jaarlijks te indexeren), met ingang van 01 april 2021.

Artikel 2 :

De vestiging van het erfpachtrecht  gebeurt voor openbaar nut, nl. voor de inrichting en gebruik onder 
meer als polyvalente ruimte voor gemeenschapsvoorziening, culturele evenementen en onderwijs. De 
ruimte zal ook ter beschikking worden gesteld van derden

Artikel 3:

Het ontwerp van erfpachtovereenkomst tussen de stad Menen en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Woonbedrijf Menen zoals opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties wordt goedgekeurd. 
Ontwerp in bijlage wordt aan deze beslissing gehecht.

Artikel 4:

Opdracht wordt gegeven aan de  Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties om de akte te verlijden, 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-aankoopakte.

Artikel 5: 

De commissaris van de Afdeling Vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid, dhr. Marc Vandaele, 
wordt namens de stad gemachtigd om de authentieke akte te verlijden, en de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte.

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

 

 

5. GR/2021/043 | Patrimonium. Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond gelegen 
Rijselstraat Menen in het kader van de realisatie Leiewerken. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, art.2 en art. 40-41 

Juridische grond

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

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

 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

 Beslissing dd. 27.01.2021 van De Vlaamse waterweg houdende vaststelling voorlopig 
onteigeningsbesluit m.b.t. het project Modernisering Leie- Doortocht Menen, specifiek mbt het 
perceel 1005/8. 

Feiten, context en argumentatie

De stad is eigenaar van de het grondaandeel van de elektriciteitscabine (7 m²)  en van de kapel 
(2m²)  gelegen  in de Rijselstraat Menen. De elektriciteitscabine is gebouwd door en eigendom van 
Gaselwest. Bij deze cabine werd eveneens een kapel  gebouwd, die beheerd wordt door de Kerkfabriek 



in de Rijselstraat +132 Menen. De grond, waarop deze cabine en kapel staan, bevindt zich midden in 
het pleintje aan de Rijselstraat te Menen op de zuidelijke oever van de Leie.

In het kader van de minnelijke verwervingen nodig voor de realisatie van de Leiewerken, werden 
besprekingen gevoerd door De Vlaamse Waterweg en Dienst Vastgoedtransacties  met de stad Menen 
tot minnelijke verwerving van deze grond.

Eveneens werden besprekingen gevoerd met Gaselwest (eigenaar /opstalhouder van de 
elektriciteitscabine- volgens akte dd 1983) en met de Kerkfabriek Sint-Jozef  (opstalhouder en 
beheerder van de kapel - zonder akte). Hun beider advies tot verkoop was gunstig. Voor de 
elektriciteitscabine zal een nieuwe locatie (nader te bepalen) worden bepaald. In overleg met de 
Kerkfabriek zal binnen de nieuwe publieke ruimte van de Leiewerken een plaats voor stilte worden 
voorzien (nader te bepalen). 

Gelet op het voorstel van verkoopakte, zoal opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties 
(ref. 05436-049)

De verkoop van het perceel gebeurt kadastraal. Concreet betreft dit

 het perceel gelegen Rijselstraat  in 8930 Menen, 1e afdeling, sectie E nummer 1005/08 P000, 
met een oppervlakte van 7 ca, behorend tot de privatieve eigendom van de stad Menen (grond 
elektriciteitscabine)

 het perceel gelegen Rijselstraat + 132 in 8930 Menen, 1e afdeling, sectie E nummer 1005/09 
P0000, met een oppervlakte van 2 ca, behorend tot de privatieve eigendom van de stad 
Menen.(grond kapel)

De akten voorzien elk eveneens een tussenkomst van Gaselwest enerzijds, en van de kerkfabriek Sint-
Jozef  anderzijds, waarbij zij instemmen dat geen vergoeding verschuldigd is  voor hun rechten op het 
gebouw.

De verkoop van de grond gebeurt tegen de prijs van 1.950,00 € (cabine) en de prijs va 600,00 € (kapel) 
, te betalen binnen 3 maanden na verlijden van de akte; deze vergoeding valt binnen de marges van 
het schattingsverslag, zoals opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties.

De verkoop gebeurt om reden van openbaar nut, in het kader van de de Leiewerken met rechttrekken 
van bocht en verhogen van brug in het kader van het Seine-Scheldeproject.

Deze percelen zijn eveneens opgenomen in het  voorlopig onteigeningsbesluit, zoals goedgekeurd bij 
beslissing dd. 27.01.2021 van De Vlaamse waterweg houdende vaststelling  m.b.t. het project 
Modernisering Leie- Doortocht Menen, specifiek mbt het perceel 1005/08 P000 en perceel 
1005/09P000

De beide ontwerpen van verkoopakten worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring, 
gelet op de specifieke bevoegdheid van de gemeenteraad inzake daden van beschikking;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 17.03.2021;

Tussenkomsten

Raadslid Coppens heeft een klein informatief vraagje over de kapel, maar 'what's in a name' is het niet 
echt een kapel. Hij vraagt wat er zal gebeuren met de aanwezige stukken. Hij heeft begrepen dat er 
een deel naar de Sint-Jozefskerk gaat en dat een ander deel, zijn de schilden zoals hij denkt te moeten 
uitdrukken eventueel op de brug gingen komen, maar die gaan nu naar het erfgoeddepot. Kan er daar 
toelichting over gegeven worden en wat is de ratio? Het is natuurlijk goed dat ze opgeborgen worden, 
maar zou de bedoeling moeten zijn dat ze ooit weer te voorschijn komen. Schepen Vandenbulcke 
geeft het woord door aan schepen Vanryckegem, bevoegd voor de kerkfabrieken. Schepen 
Vanryckegem antwoordt dat er met het kerkbestuur afgesproken werd om tijdig op de hoogte te 
worden gebracht van de sloping. Het is zo dat alle stukken, zowel de panelen aan de zijkant, als de 
stukken binnen in de kapel in overleg inderdaad worden overgebracht naar de Sint-Jozefskerk en de 
panelen zullen dan in het erfgoeddepot terechtkomen. Er wordt ook gekeken om in de publieke ruimte 
hiervoor een correcte plek te vinden en zou kunnen in de ruimte rond de Leie en de heraanleg. Het was 
eerst voorzien om die in de brug te verwerken maar in een moderne brug was dit moeilijk te integreren. 
Nu zal er samen met de coördinerende erfgoedambtenaar onderzocht worden wat een mooie plek kan 



zijn om die terug een bestemming te geven die zichtbaar is. Raadslid Coppens bedankt voor het 
antwoord en als hij het goed begrijpt was een deel voorzien om in de nieuwe brug geïntegreerd te 
worden en dus nu nog geen nieuwe bestemming gevonden heeft. Kan de schepen eventueel iets meer 
zeggen in welke richting er verder wordt gezocht. Zullen de stukken in de Sint-Jozefskerk bij wijze van 
spreken zichtbaar zijn voor het publiek? Of hoe moet hij hij dat zien? Hij geeft mee dat hij die vraag niet 
alleen stelt voor de mensen uit de Barakken maar ook voor veel andere mensen. Hij is van Rekkem en 
hij rijdt heel veel door de Barakken om bijvoorbeeld ook naar het centrum en het stadhuis te gaan en zo 
is men daar ook voor een stukje aan verbonden. Dat gaat het niet zozeer over het religieuze aspect 
maar eerder over het emotionele aspect in de zin dat men dit daar altijd ziet staan. Hij heeft dat daar 
altijd weten staan en omwille van de Leiewerken verdwijnt dat. Daarom wenst hij net zoals heel wat 
mensen in de Barakken en andere wandelaars die daar passeren, te weten wat er daar uiteindelijk mee 
gebeurt. Schepen Vanryckegem wil nog meegeven dat er inderdaad uitgekeken wordt naar een 
nieuwe locatie samen met het kerkbestuur en samen met Erfgoed om die ergens zinvol te krijgen met 
het nodige respect. Het is natuurlijk zo dat in de verfijning van de aanleg er eerst gefocust wordt op de 
grote essentiële verbreding en de aanleg om dan  verder de gedetailleerde inrichting te bekijken. 
Daarom komt er zeker tijd vrij voor een overleg met de betrokkene en het kerkbestuur. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de verkoop goed van de grond gelegen Rijselstraat + 132 te 
8930  Menen, gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, perceel sectie E  nummer 1005/08, 
met een oppervlakte van 7 ca. De verkoop gebeurt voor de prijs van 1.950,00 € in totaal.

Artikel 2 : Het in bijlage gevoegde ontwerp van verkoopakte, opgemaakt door Vlaamse Dienst 
Vastgoedtransacties, tussen De Vlaamse Waterweg (koper), enerzijds en het Stadsbestuur Menen 
(verkoper) , anderzijds, wordt integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht (ref. 05436-049) . 
Gaselwest treedt op als tussenkomende partij.

Artikel 3 : De gemeenteraad keurt de verkoop goed van de grond gelegen Rijselstraat + 132 te 
8930  Menen, gekend in het kadaster onder Menen, 1ste afdeling, perceel sectie E  nummer 1005/09, 
met een oppervlakte van 2 ca. De verkoop gebeurt voor de prijs van 600 € in totaal.

Artikel 4 : Het in bijlage gevoegde ontwerp van verkoopakte, opgemaakt door Vlaamse Dienst 
Vastgoedtransacties, tussen De Vlaamse Waterweg (koper), enerzijds en het Stadsbestuur Menen 
(verkoper) , anderzijds, wordt integraal goedgekeurd en in bijlage hieraan gehecht (ref. 05436-065) . De 
Kerkfabriek treedt op als tussenkomende partij.

Artikel 5 : Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor realisatie 
van de Leiewerken, voor rechttrekking van de Leie door De Vlaamse Waterweg.

Artikel 6 : Opdracht wordt gegeven aan dienst Vastgoedtransacties om de beide akten te verlijden, 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-verkoopakte (ref. 05436-049) en de 
ontwerp-verkoopakte (ref. 05436-065)

Artikel 7 : Het kantoor Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van 
het nemen van enige ambtshalve inschrijving.

6. GR/2021/042 | Goedkeuring  samenwerkings- en beheersovereenkomst voor inrichting en 
beheer van boomgaard gelegen bij Politiekazerne (kant Vaubanstraat) in Menen. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

 Decreet Lokaal Bestuur, art. 2 en art 40-41.

Juridische grond

 Burgerlijk wetboek, meer in bijzonder bepalingen inzake contracten en overeenkomsten;



Feiten, context en argumentatie

Op het terrein aan de achterzijde van  het politiegebouw te Menen, gelegen aan de kant Vaubanstraat, 
ligt een grasveld in eigendom van politie PZ Grensleie. Het betreft perceel kadastraal gekend als 
gelegen te Menen,  5e Afdeling, sectie B, deel van perceel 1007B35.

Dit terrein kan een meer  waardevolle inrichting verkrijgen  als boomgaard, wat de biodiversiteit ten 
goede komt. De aanleg van een collectieboomgaard wordt voorzien in samenwerking met Velt 
Fruitwerkgroep. Dat betekent dat een boomgaard wordt aangelegd die niet gericht is op snelle 
massaproductie, maar waar fruitbomen als roerend erfgoed worden aanzien, en waarbij eeuwenoude 
rassen worden aangeplant met oog op hun conservatie en behoud.

Het onderhoud en beheer van deze collectieboomgaard gebeurt helemaal ecologisch door Velt en de 
Stad Menen samen. De collectieboomgaard is zeer betekenisvol op vlak van biodiversiteit, o.a. omdat 
deze veel bijen zal aantrekken. Over 6 à 7 jaar zal er geoogst kunnen worden. De oogst wordt in eerste 
instantie door Velt gebruikt voor educatieve doeleinden, zodat het fruit niet vergeten wordt. Verder kan 
de stad de rest van de oogst inzetten voor sociale projecten , in samenwerking met sociale partners en 
organisaties.

De stad bracht de politie en de vzw Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) samen voor 
de realisatie van dit project : De politie is bereid om zijn  tuin ter beschikking te stellen aan VELT, die er 
een boomgaard van 200 bomen wil aanplanten. 

Met de eigenaar PZ Grensleie dient een gebruikersovereenkomst te worden opgemaakt, omtrent het 
beheer en gebruik door de stad van dit perceel grond. Deze overeenkomst betreft het kosteloos 
gebruik, voor de duur van 9 jaar,  hierna verlengbaar per 6 jaar;

De geraamde kosten voor de stad zijn €3000 euro. Hierbij inbegrepen: palen, draadspanner, collectie 
bomen, infopaneel. De stad helpt bij de voorbereidende werken, de aanplant en het verder onderhoud 
van  de grasstroken en bloemenweide in de boomgaard. Het onderhoud, de verzorging van de 
fruitbomen en het plukken van het fruit  gebeurt door Velt vzw. De aankoop van de bomen gebeurt door 
de Stad bij Velt, gezien dit specifieke collectiefruitrassen betreft.

Gelet op het tekstvoorstel tot samenwerkings- en beheersovereenkomst, als bijlage bij deze beslissing, 
welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 31.03.2021  voor goedkeuring.

Aan  de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van 
samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ Grensleie, Velt vzw en de stad Menen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart 2021.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels vindt namens zijn fractie dat dit een zeer goed initiatief is. Hij mist in deze wel een 
klein beetje de toegankelijkheid voor het publiek. Hij heeft in het dossier gelezen dat het gaat om een 
educatief project of dat er educatieve elementen in het project zitten. Namelijk zal het fruit bijvoorbeeld 
aangewend worden voor educatieve doeleinden in eerste instantie maar voor de rest vraagt hij hoe het 
zit met de toegankelijkheid van de boomgaard voor het publiek. Schepen Roose antwoordt dat er in de 
overeenkomst opgenomen is dat een  educatief bezoek mogelijk is via en onder begeleiding van de 
vzw Velt en dit na afspraak met de politiezone, de eigenaar van het terrein. De boomgaard zal wel op 
afstand zichtbaar zijn maar zal dus niet individueel te bezoeken zijn door derden. Enkel in 
samenwerking met de vzw Velt zal er bezoek mogelijk zijn om in het kader van natuureducatie uitleg te 
verschaffen over de bomen en het fruit. Een kleine aanvulling betreft het feit dat het fruit in eerste 
instantie niet enkel naar de vzw gaat, maar dat het overschot aan appels en dergelijke ter beschikking 
van de stad gesteld zal worden om aan sociale doeleinden te kunnen verdelen. Het Toemaatje zal 
bevoorraad worden met verse appeltjes uit Menen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1:  De Gemeenteraad keurt  het ontwerp van samenwerkings- en beheersovereenkomst tussen 
de PZ Grensleie, Velt vzw en de Stad Menen  goed voor de aanleg van een collectieboomgaard op het 
perceel gelegen bij politiekazerne te Menen, Leopoldplein (achterzijde Vaubanstraat). De ontwerptekst 
wordt in bijlage hieraan gehecht. 

Artikel  2: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de overeenkomst te 
ondertekenen namens de stad Menen.

7. GR/2021/062 | Schenking bomen Decospan fietsdoorsteek Wervikstraat 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur: art. 41, 12 

Feiten, context en argumentatie

Wat? Waar?

In de Wervikstraat, ter hoogte van nummer 200-220, wordt een groene fietsdoorsteek gerealiseerd op 
een perceel in eigendom van Stad Menen. Het perceel is 4283 m² groot. Er rust een BPA over het 
perceel waarbij een zone voorzien is voor het maken van een doorsteek van het jaagpad naar de 
Wervikstraat. Stad Menen wenst deze doorsteek te realiseren ter verbetering van de verkeersveiligheid, 
alsook ter inrichting van de graszone tot waardevolle, biodiverse plek. 

Het ontwerp kent twee focussen: educatie en biodiversiteit. Het wordt dus een biodivers plekje waar 
men iets kan bijleren. Zo komt er een arboretum. Naast de verschillende inheemse boomsoorten, kan 
ook iets bijgeleerd worden over luchtkwaliteit door het meetstation van de VMM te bezichtigen. Dit 
meetstation wordt voor de realisatie van het project verschoven tot tegen het jaagpad. VMM zal een 
omheining voorzien waartegen Stad Menen een educatief bord over luchtkwaliteit mag plaatsen. Verder 
worden ook enkele fruitbomen voorzien, speelelementen, zitbanken, een vergadercirkel (bijvoorbeeld 
voor klassen) en een picknickbank. De randen van het perceel worden in houtkant voorzien. Het idee 
bestaat ook een bijenhotel te plaatsen op de site dat in samenwerking met scholen gemaakt wordt.

Schenking

Decospan vindt de inrichting van de site, zo dicht bij hun bedrijf, een meerwaarde voor de fietsers naar 
verkeersveiligheid en vindt het een leuke plek waar hun werknemers kunnen genieten van hun 
lunchpauze. Graag willen zij hun steentje bijdrage aan de inrichting onder de vormt van een schenking 
van 9 bomen incl. aanplant. Het betreft een esdoorn, beuk, zomereik, wintereik, zoete kers, tamme 
kastanje, haagbeuk, zwarte els en fladderiep. Zes hebben een stamomtrek tussen de 20 en 25 cm. De 
tamme kastanje is groter met een stamoptrek tussen 35 en 40 cm. Tot slot heeft de zwarte els de 
grootste stamomtrek gaande van 40 tot 45 cm.

Deze grote bomen komen in het arboretum, links van de fietsdoorsteek komende vanuit de 
Wervikstraat. Door de grootte van de bomen krijgt het arboretum meteen een mooie omvang. 
Decospan schenkt naast de grote bomen zelf ook de plaatsing. Er is hierbij een garantie voorzien voor 
heraanplant, mochten de bomen niet aanpakken. Het onderhoud van de bomen is voor de 
stadsdiensten.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de goedkeuring van de gemeenteraad voor het 
ontvangen van deze schenking.

Tussenkomsten

Raadslid Mingels staat positief tegenover dat project. Hij vindt het wel een beetje grappig dat de 
schepen verwijst naar het zesde aanplantingsproject van Team 8930. Hij houdt eigenlijk zijn hart vast 
als er met dergelijke rekeningen wordt gewerkt. Als het zesde aanplantingsproject naast de 
verkavelingen en de inbeslagname van open ruimten wordt geplaatst, dan geeft dit misschien een beter 
beeld met wat men bezig is. Hij is positief over dergelijke projecten en hij weet dat deze meerderheid 
nogal wild is van mini boompjes en kabouterwouden en dergelijke meer. Als er dan een projectje bij 
komt, dat is hun goed recht. Maar als men begint te rekenen zoals hier net gedaan werd, dan zou het 



kunnen zijn dat er hier nog harde discussies gaan gevoerd worden in de toekomst. Hij zou onthouden 
van dergelijk rekenwerk moest hij in de plaats van het beleid zijn. Maar hij gaat dit project goedkeuren 
en hij vindt het een zeer goed project in die zin dat er  inderdaad een veilige fietsdoorsteek gemaakt 
wordt en dat zo in dit geval de iets mindere veilige Arkebrugweg omzeild kan worden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enige artikel: De Gemeenteraad keurt de schenking goed van 9 bomen met aanplant, geschonken door 
Decospan voor het project in de Wervikstraat.

8. GR/2021/052 | Invoeren tractorsluis Komerenstraat te Geluwe. Aanvullend verkeersreglement 
inzake de Geluwestraat. Aanpassing. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art. 56 DLB

Art. 41 DLB

Juridische grond

 de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988

 het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;

 gelet op het verslag van de Verkeerscommissie dd. 18.05.2020 & 15.06.2020

Feiten, context en argumentatie

Historiek

Op vraag van de Stad Wervik werd rondvraag gedaan bij de omwonenden van de Geluwestraat en 
omgeving omtrent standpunt inzake invoeren van een tractorsluis op het kruispunt Geluwestraat-
Drogenbroodstraat-Komerenstraat. Ook Stad Wervik nam hiervoor de nodige stappen op hun 
grondgebied.

Doorgaand verkeer tussen de Komerenstraat en de Geluwestraat is niet meer mogelijk. Vanuit de 
Geluwestraat is de Drogenbroodstraat wel nog bereikbaar. De Stad Wervik zou het nodige tot de 
fysieke invoering van de tractorsluis. Op grondgebied van Menen dient weliswaar de nodige signalisatie 
te worden voorzien in de Geluwestraat.

Het aanvullend verkeersreglement werd dd. 02.09.2020 vastgesteld in de Gemeenteraad.



Echter na verder overleg met de bewoners van de straat besliste de Stad Wervik om in de 
Komerenstraat niet te werken met een tractorsluis maar de straat wel fysiek af te sluiten met paaltjes.

De signalisatie die in het AVR dd. 02.09.2020 vermeld staat is dus niet meer conform de huidige 
situatie.

Daartoe moet het aanvullend reglement worden aangepast naar de werkelijke situatie

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:  VERBODSBEPALINGEN

§1.a. In de Komerenstraat (grondgebied Wervik) worden paaltjes geplaatst om de straat fysiek te 
knippen..

§1.b. Deze maatregel wordt aangeduid door middel van het verkeersbord F45b langs de kant van de 
Geluwestraat (grondgebied Menen). 

Artikel 2:  VOORRANGSREGELING

§1.a. In de Geluwestraat dient voorrang verleend te worden aan het verkeer in de Guido Gezellelaan.

61.b. Deze maatregel wordt aangeduid door middel van het verkeersbord B1 aangevuld met de 
wegmarkeringen zoals voorzien bij artikel 76.2 van het KB van 1/12/75.

Artikel 3:  WEGMARKERINGEN

§1.a. In de Geluwestraat is het parkeren enkel toegelaten op de afgebakende parkeerzones.

§1.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van markeringen overeenkomstig art. 75.2.

§2.a. In de Geluwestraat is een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de parking 
Vrijheidsplein.

§2.b. Deze maatregel wordt kennis gebracht door middel van markeringen overeenkomstig art. 756.3 
van het KB vaan 1/12/75. 

§3.a. In de Geluwestraat wordt een fietspad voorzien langs beide zijden van de weg vanaf het kruispunt 
met de Toekomst tot aan het kruispunt met de Stoelmakersstraat.

§3.b. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. markeringen overeenkomstig art. 74 van het KB 
van 1/12/75. 

Artikel 4:  AANWIJZINGSBORDEN

§1.a. In de Geluwestraat wordt het einde en het begin van de bebouwde komt aangeduid door middel 
van het bord F3a en F1a ter hoogte van het kruispunt met de Komerenstraat-Drogenbroodstraat.

§2.a. In de Geluwestraat wordt aan het begin van de bebouwde kom een parkeerverbod ingevoerd voor 
alle voertuigen, sleep of aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.

§2.b. Deze maatregel wordt aangeduid door het aanbrengen van zoneborden E9a 'max 7,5 ton' 

Artikel 5: Het aanvullend verkeersreglement wordt doorverwezen naar de gemeenteraad.

9. GR/2021/058 | Aankoop straatmeubilair via cataloog Westtoer. Goedkeuring van mogelijkheid tot 
afname straatmeubilair via aankoopcentrale Westtoer. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

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



Juridische grond

De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 
17/06/16, inzonderheid art.43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde aankoopactiviteiten 
en aankoopcentrales);

KB plaatsing 18/04/17 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen;

KB 14/01/13 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten (AUR), laatst 
gewijzigd bij KB 22/06/16;

De wet van 16/02/17 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Feiten, context en argumentatie

Vanuit verschillende diensten, o.a. GGZ, Omgeving, Toerisme bestaat de noodzaak erin om over te 
gaan tot de aankoop van nieuw straatmeubilair;

Door alle aankopen voor straatmeubilair te bundelen wordt er gestreefd naar eenheid in het stadsbeeld. 
Deze uniformiteit is belangrijk om een samenraapsel van vele verschillende banken in de stad te 
vermijden.

Overwegende dat o.a. de West-Vlaamse steden en gemeenten een heel gamma aan kwalitatief en 
duurzaam straatmeubilair (vervaardigd uit o.a. Robinia hout) kunnen afnemen uit de cataloog van 
Westtoer tegen interessante prijzen (prijsvergelijking met andere leveranciers zie bijlage);

Gelet dat Westtoer hier als aankoopcentrale fungeert en dat de stad bijgevolg wordt vrijgesteld om zelf 
een overheidsopdracht te organiseren wat bovendien voor een administratieve vereenvoudiging zorgt;

Westtoer heeft een raamovereenkomst afgesloten (2020/REC/SMM/03) voor perceel 1 (leveren 
terreinmeubilair) en perceel 3 (plaatsen terreinmeubilair) met firma Claerbout uit Gits en voor perceel 2 
(leveren informatieborden en bevestigingsmateriaal) met de firma VVS uit Hasselt;

Overwegende dat er geen afnameverplichting is en dat er geen werkingskosten aan verbonden zijn;

Gelet op de financiering via budget Bitem 020000, wordt voorgesteld om deze aankopen via Rupert 
Dewanckel van de dienst GGZ te laten gebeuren;

De uiteindelijke bestellingen dienen geplaatst met een goedgekeurde bestelbon (o.b.v. gerichte offerte 
van betrokken firma met vermelding van ref. raamovereenkomst) bij de aankoopcentrale Westtoer.

Tussenkomsten

Raadslid Ugille vindt het zeker een surplus dat de aankoop van zitbanken op die manier gebeurt om 
tot een uniformiteit te komen binnen de stad om zo geen wirwar van verschillende modellen te hebben. 
Hij vindt het ook positief dat de ouderenadviesraad die eigenlijk de toegankelijkheidsraad vervangt, 
geraadpleegd werd. Voor de ouderen is het van belang dat de banken voorzien worden van 
armleuningen omdat zij op die manier dan gemakkelijker kunnen rechtstaan. Maar als de 
ouderenadviesraad zijn advies kan geven, zal dit heel waarschijnlijk wel aan bod komen. Hij vindt het 
positief dat er daar naar gevraagd wordt. Raadslid Mingels stelt dat uit het dossier blijkt dat er in de 
toekomst zal gestreefd worden naar uniformiteit in de publieke ruimte. Dat is op zich positief. Zijn 
bezorgdheid is dat er bij nieuwe projecten gezorgd zou worden voor uniformiteit. Als men niet gaat 
kijken naar wat er al staat in de stad, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de  uniformiteit verloren 
gaat. In welke mate dat er vandaag uniformiteit is,  weet hij eigenlijk niet goed. Hij vermoedt dat het een 
beetje kakafonie is van alle soorten banken en tafels. Zijn bezorgdheid gaat er dus om  om die 
kakafonie vooral niet te vergroten. Langs de andere kant is hij heel blij dat de ouderenadviesraad 
betrokken werd. Maar hij wil er op wijzen dat er echt instanties in Vlaanderen zijn die gespecialiseerd 
zijn in  het checken van dergelijk meubilair naar de bruikbaarheid voor ouderen en daar kan al dan niet 
via de ouderenadviesraad beroep op gedaan worden. Hij hoopt dat dit bekeken wordt. Hij heeft die 
cataloog bekeken en volgens hem zitten er daar zeker een aantal modellen in die absoluut niet geschikt 
zijn voor ouderen. Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad zo is dat ze die eerste toestellen aan 
de Volkslaan besteld hebben met armleuningen. Daar werd al op voorhand mee rekening gehouden. 
Dit is de eerste bestelling die  vastgelegd werd. Deze cataloog is zeer goed om mee verder te werken 



voor het straatbeeld. De stad werkt reeds samen met Inter, de organisatie voor toegankelijkheid. Op dat 
vlak is er geen probleem om dat te doen. En hij verwacht dat Westtoer een gelijkaardige oefening 
gedaan heeft bij het opmaken van hun cataloog en hij zou dit moeten navragen aangezien dit toestellen 
zijn die ook elders in West-Vlaanderen zullen te vinden zijn.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Goedkeuring mogelijkheid tot afname uit cataloog straatmeubilair via aankoopcentrale 
Westtoer.

10. GR/2021/054 | kennisname resultaten openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en 
vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot  aanleg fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban O_2020172335 
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 21/12/2020  door de stad Menen, 
Grote Markt 1 te 8930 Menen, voor de aanleg van een fiets- en voetgangersverbinding Vauban te 
Menen, 1ste afd. sie. E nr. 1005 A23.

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

Er werd een beschrijvende en verantwoordingsnota opgemaakt, in bijlage toegevoegd.

 

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 de aanleg van de fiets- en voetgangersverbinding 
Vauban 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 de aanleg van de fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban heeft geen betrekking op 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.

-> de aanvraag komt tegemoet aan de beleidsnota 'Samen Menen maken 2019-2024
Gezien de aanleg van deze fiets- en voetgangersverbinding een nieuwe openbare wegenis wordt, dient 
deze aanvraag de bepalingen vastgelegd in het decreet houdende de gemeentewegen te volgen. De 
rooilijn van de nieuw aan te leggen weg zal door de gemeenteraad van de stad Menen vastgesteld 
dienen te worden en afgetoetst worden aan de, in het decreet houdende de gemeentewegen, 
vastgelegde voorwaarden. In het bijzonder artikel 3 en 4: Art. 10. Bij beslissingen over de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval met het gemeentelijk 
beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6. Naast de bepalingen in artikel 3 en 4 kan 
bijkomend verwezen worden naar de beleidsnota ‘Samen Menen maken 2019-2024’. Hierin wordt 
onder meer het volgende opgenomen:

P7: “De Leiewerken benadrukken het groene en recreatieve karakter van de blauwe stroom en 
verbinden de commerciële as, de stadsdelen en onze woonwijken met elkaar.” P 9: “We willen zoveel 
mogelijk mensen aan het fietsen krijgen. Daarom versterken we de fietsinfrastructuur met prioriteit voor 
logische assen door onze stad zodat fietsers zich veiliger voelen in het verkeer.” “Op ons volledig 



grondgebied werken we een veilig, comfortabel, en goed gestructureerd netwerk uit voor elk type 
weggebruiker.”

De aanleg van deze fietsverbinding kadert binnen de beleidsdoelstellingen die door het bestuur van de 
stad Menen zijn vooropgesteld.

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 nota motivering en advies dienst mobiliteit en openbare werken

- Op 21/12/2020 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door de stad Menen, 
Grote Markt 1 te 8930 Menen, voor de aanleg van een fiets- en voetgangersverbinding Vauban.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8/01/2021.

De omgevingsvergunningsaanvraag draagt als kenmerk OMV_2020172335(en is gemeentelijk 
geregistreerd onder het nummer O/2020/461). De uiterste datum voor de vergunningverlenende 
overheid om een beslissing te nemen over de aanvraag is 22/06/2021. 

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

Het project situeert zich kadastraal in de 1ste afdeling sie. E nr. 1005 A23

De aanvraag is volgens het gewestplan Ieper-Poperinge (zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 
14/08/1979) en gewestplan Algemeen (vastgesteld door de Vlaamse regering op 10/11/1998) deels 
gelegen in woongebied en deels in gebied voor dagrecreatie.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van  art. 5.1.0 (woongebied) en art. 16.5.0 en 
16.5.1 (dagrecreatie) van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.

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 
15/01/20201 tot en met 13/02/2021.

Er werden twee formele bezwaarschriften ontvangen, zoals blijkt uit het Omgevingsloket.



Volgende aspecten uit de bezwaren hebben betrekking op de zaak van de wegen:

1. zal er nog kunnen gefietst worden langs de Noordkaai en Oostkaai na uitvoering van de Leiewerken?

2. zal de toegang tussen CC De Steiger en Fournier-Cavos steeds toegankelijk zijn of slechts op 
bepaalde tijdstippen?

3. hoe kan de veiligheid van de fietsers gegarandeerd blijven ter hoogte van de inrit van de site 
Fournier-Cavos, waar vrachtverkeer reeds een ruime bocht dient te maken om op te rijden?

4. hoe veilig zullen fietsers zich voelen om in donkere periodes tussen die 2 muren te rijden, terwijl het 
langs de Noordkaai veel ruimer en aangenamer fietsen is.

5. de doorgang zou logischer en veiliger uitmonden aan de ingang van de volleybal van CC De Steiger

-> De gemeentelijke omgevingsambtenaar neemt omtrent deze bezwaarschriften het standpunt over 
van de dienst verkeer en mobiliteit van de stad :

1. Na uitvoering van de Leiewerken zal er nog steeds kunnen gefietst worden langs de Noordkaai en de 
Oostkaai. De voorliggende fietsdoorsteek is een aanvulling op de fietsverbinding langs de Leie en zal 
fietsers van en naar het centrum de mogelijkheid bieden een deel van de Rijselstraat te vermijden.

2. De verbinding zal altijd mogelijk zijn en het fietscomfort garanderen. Indien dit niet zo zou zijn, zou de 
verbinding nog maar beperkt aantrekkelijk zijn. Gebruikers zouden moeten op de hoogte zijn wanneer 
men er wel of niet gebruik kan van maken. Bovendien zou de verbinding steeds door iemand geopend 
en gesloten dienen te worden, wat weinig efficiënt is.

3. Via twee meldingen werd een bezwaar ingediend dat te maken heeft met de aanwezigheid van het 
zwaar verkeer op de Waalvest (ter hoogte van de inrit naar de site van Fournier-Cavos). Vrachtwagens 
dienen er een ruime bocht te maken om in en uit die site te rijden en komen daarmee in de zone waar 
fietsers in en uit de doorsteek zullen rijden. Dit bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Bovendien is vlak 
naast de doorsteek een hoge muur (tussen de doorsteek en het perceel van Fournier-Cavos), waardoor 
het zicht tussen beide verkeersstromen slecht is. De dienst mobiliteit stelt alvast voor om ter hoogte van 
de toegang tot de doorsteek aan de inrit van Fournier-Cavos een beperkte uitbreiding van het fietspad 
te voorzien, zodanig dat de fietser zich eerst kan vergewissen van het aanwezige verkeer en 
omgekeerd vooraleer hij/zij effectief op de rijbaan komt. Enkele paaltjes kunnen best ook worden 
voorzien tussen de rijbaan en deze beperkte uitbreiding, ter bescherming van de fietsers. zie simulatie 
via het advies dienst verkeer en mobiliteit.

4. Bij de aanleg van de wandel- en fietsverbinding tussen de Noordkaai en de Waalvest zal door 
Fluvius, langs het gehele traject, openbare verlichting worden geplaatst.

5. Om finaal de fietsdoorsteek zo veilig en aantrekkelijk te maken, dient overwogen te worden om in 
een latere fase de fietsdoorsteek niet langer via de zuidzijde van CC De Steiger te ontsluiten, maar via 
de achterzijde naar de noordzijde van het gebouw. Deze link zal niet alleen minder autoverkeer kennen 
en daardoor veiliger zijn. Op die manier wordt ook een aangenamere link gecreëerd voor fietsers 
richting de toegang tot de sportvelden, de volleybalhal en via de Arsenaalstraat richting het 
stadscentrum.

Nu wordt geopteerd voor de ontsluiting aan de zuidzijde van het cc. omwille van de uitbreiding van de 
sporthal, het gebruik van de voetbal- en atletiekstadion en de veiligheid in het algemeen.

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:

De aanleg van de fiets- en voetgangersverbinding wordt aangelegd om de fietsers en voetgangers via 
een kortere en veiligere weg naar het centrum te leiden maar ook de fietsers en voetgangers die vanuit 
het centrum het Jaagpad wensen te bereiken. Enerzijds zullen functionele fietsers die pendelen tussen 
het centrum en het jaagpad via een kortere en veiligere verbinding, afgescheiden van het 
gemotoriseerd verkeer kunnen gebruiken waardoor hun veiligheid gewaarborgd wordt, maar ook de 
reisweg verkort. Hierdoor zal deze verbinding te verkiezen zijn boven het alternatief via de Rijselstraat 
en de nieuwe Leiebrug.  Om finaal de fietsdoorsteek zo veilig en aantrekkelijk te maken, dient 
overwogen te worden  om in een latere fase de fietsdoorsteek niet langer via de zuidzijde van CC De 
Steiger te ontsluiten, maar via de achterzijde naar de noordzijde van het gebouw. Deze link zal niet 
alleen minder autoverkeer kennen en daardoor veiliger zijn. Op die manier wordt er ook een 
aangenamere link gecreëerd voor fietsers richting de toegang tot de sportvelden, de volleybalhal en via 
de Arsenaalstraat richting het stadscentrum. 

Bij de opmaak van het plan werd geopteerd om de fietsdoorsteek niet te verlengen tot aan de 
noordzijde omwille van interferentie met verdere ontwikkeling van site Vauban. 

De fiets- en voetgangersverbinding langs de site Vauban zal hierbij een essentiële rol spelen in de 
aantakking en de aansluiting van deze trage verbinding.

Algemeen kan gesteld worden dat deze nieuw aan te leggen verbinding zowel voor de recreatieve als 
functionele bezoeker als voor de bewoner van Menen een opwaardering zal betekenen van het comfort 
van de verplaatsing gezien de ontvlechting van de verschillende vervoersmodi.

 -          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 de opstart van dit dossier als startpunt genomen. Hierdoor 
werd ook de beslissing tot het aanleggen van deze verbinding op gestoeld. De ontvlechting van de 
verschillende verkeersstromen langs de drukkere Rijselstraat zorgt voor een hogere verkeersveiligheid 
van de gebruikers, in het bijzonder deze van de voetgangers en fietsers. Hierbij aansluitend werd de 
dimensionering van deze nieuwe verbinding voorzien volgens het comfortabel gebruik voor 2+1 
fietsers. Dit betekent dat er een comfortabele kruising kan gebeuren tussen 2 fietsers in de ene richting 
met 1 fietser in de tegenovergestelde richting. Deze dimensionering voldoet ruimschoots aan het te 
verwachten gebruik van deze verbinding. Ook stelt dit specifieke principe dat de veiligheid van de 
ontsluiting van aangrenzende percelen in acht wordt genomen. Gezien de aanleg van deze weg zorgt 
voor een verbinding tussen het jaagpad en het centrum zonder dat er aanliggende percelen ontsluiting 
kunnen nemen op deze weg, is dit subprincipe niet van toepassing op de aanvraag.



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

 

 -          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. 
Tussen Waalvest, een bestaande gemeenteweg die een doodlopende weg is voor het gemotoriseerd 
verkeer en ontsluiting geeft aan de sportvelden en sporthal Vauban en het Jaagpad dat enkel 
toegankelijk is voor fietsers en voertuigen met vergunning wordt een nieuwe trage verbinding 
aangelegd. Gezien de tendensen waarbij het fietsen voorrang krijgt op het gemotoriseerd vervoer is de 
aanleg van deze verbinding op middellange en zelfs lange termijn te verkiezen boven een verbinding 
die enkel via de Rijselstraat zou lopen. De bestaande gemeentewegen waarop aangetakt wordt, zijn 
voldoende uitgerust om het bijkomend fietsverkeer die te verwachten valt met de aanleg van deze 
verbinding te gaan verwerken.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme wenst 3 zaken aan te kaarten. In de eerste plaats lijkt het hem een heel goed 
idee om een extra ontsluiting te creëren tussen de Noordkaai ter hoogte van de fietsbrug en de 
Waalvest. Maar hij vindt dat er toch 3 belangrijke elementen zijn die toch van dichterbij moeten bekeken 
worden, zijnde de veiligheid, de uitstraling en de ontsluiting. Die ontsluiting werd zelfs al aangekaart en 
kan gelezen worden in het advies van mobiliteit, waar er een vlottere aansluiting realiseert naar de 
sporthal, de sportvelden en  de Arsenaalstraat met de nieuwe boomgaard, zijnde aanplanting 5. Dus 
die extra ontsluiting lijkt hem toch wel een heel belangrijke troef als de noordkant gekozen wordt in 
plaats van de zuidkant als doorgang, hoewel beiden eigenlijk kunnen. De uitstraling is een tweede zaak 
van belang. Hij vindt dat men de mensen niet op zo'n manier Menen moet laten binnenkomen als men 
gaat via het smalle gangetje van iets meer dan 1,5 meter, maximum 1,8 met en ingesloten tussen 2 
muren. Deze toegang is helemaal ingesloten langs die voorkant. Er wordt een mooi breed pad 
aangelegd van 3 meter zoals het in het advies of de nota van de diensten staat. Dit pad is 3 meter 
breed, maar dat gaat niet over het smal stukje ingesloten tussen een bedrijf en de Steiger. De breedte 
biedt maar een heel beperkte ruimte en daar zou men zowel voetgangers als fietsers laten kruisen. In 
de nota verwijst men ook naar de aantrek en dat gelooft hij ook omwille van de ligging van de scholen : 
Sint-Joris, Sint-Lucas en de doorgang naar de Oude Leielaan voor het college. Maar hij ziet dit niet op 
een veilige manier gebeuren als het moet gaan door dat gangetje van iets meer dan 1,5 meter. Daar 
gaan ongelukken van komen en zorgen voor problemen en ook binnen de kortste keren zal er gezegd 
worden om daar een stukje te gaan onteigenen. Hij weet niet welke plannen er zijn in die richting. Hij 
pleit er ook voor om in de eerste plaats direct die doorgang naar de noordkant van de Steiger te 
realiseren zodanig dat die problemen van de smalle doorgang en de uitstraling tussen die muren 
vermeden wordt. Aan die noordkant zit men direct aan de voortuinen, het grasplein wat een mooier 
beeld op die sportterreinen en een ruimtegevoel zal gaan geven. Hij begrijpt niet waarom niet direct die 
keuze wordt gemaakt om direct die doorgang op die manier te creëren. Schepen Roose antwoordt dat 
het terecht wordt aangehaald dat het om een langer smal stukje gaat. Het is niet de bedoeling om 
inderdaad daar te gaan onteigenen. Dat is ook duidelijk het antwoord geweest dat dit niet de bedoeling 
is. De zuidelijke doorgang wordt voorgesteld om zo spoedig mogelijk een antwoord en een voorstel te 
geven en om de oplossing en de uitvoering te gaan realiseren. Mocht men naar de noordelijke kant 
gaan, dan zit men met de beperkingen die hij daarjuist opgesomd heeft en is er wel 2 à 3 jaar 
vertraging bij de realisatie. Hij denkt dat dit een extra meerwaarde heeft voor de mensen die in de 
Noordkaai wonen zodat ze deze doorsteek al hebben op het moment dat de werkzaamheden rond het 
centrum zullen starten. Vandaar dat er beter niet gewacht worden om deze doorsteek te realiseren en 
een goede meerwaarde te creëren. In een later stadium kan er dan nog gekeken worden voor de 
doortrekking naar de noordelijke kant. Maar hij denkt dat deze fase kan gekoppeld worden aan een 
tweede fase. Maar wachten vindt hij geen goede oplossing. Hij stelt aan de gemeenteraad voor om van 
dit stuk zeker al werk te maken. Raadslid Mingels vindt dat de opmerkingen vanuit de CD&V zeker 
legitiem zijn, zeker als het gaat over de uitstraling wanneer men in een  smaller gedeelte terecht komt. 



Er is ook nog de praktische kant van de zaak waarbij fietsers en voetgangers daar eigenlijk in één 
gesloten ruimte terechtkomen en tegen elkaar zullen botsen. Maar hij hoort in de repliek van de 
schepen dat er een opening bestaat naar de beide toegangen en dat heeft hij nog niet gehoord in de 
voorafgaande uitleg en dat het eigenlijk de bedoeling is om zeer snel te kunnen werken.  In eerste 
instantie gaat men voor dat smaller gedeelte en in tweede instantie ligt er een mogelijkheid en opening 
om de noordelijk gelegen uitgang ook te onderzoeken en zelfs te realiseren. Dus daar zit  perspectief 
in. Uit de bezwaren blijkt ook het aspect van de veiligheid, gezien de aanwezigheid van bepaalde 
bedrijven met toch wel redelijk zwaar transport. Zelfs als er ook snel gegaan zal moeten worden, zal 
men toch eens het veiligheidsaspect rustig moeten bekijken en dit uitklaren. Twee fietsers die op elkaar 
op botsten is één iets, maar een fietser die in conflict komt met een vrachtwagen dat is een heel ander 
verhaal. Hij stelt voor dat hierover in de eerstvolgende verkeerscommissie eens over doorgeboomd 
wordt  hoe dit conflict in de toekomst vermeden kan worden. Hij staat in eerste instantie open voor wat 
hier voorligt met dien verstande dat ook het aspect veiligheid, en niet enkel uitstraling op de commissie 
in discussie kan komen. Schepen Roose vult aan dat het geen probleem is om het dossier op de 
verkeerscommissie op te pikken. Het is zo dat het voorstel tot oplossing mee in de stukken aanwezig is 
en dit houdt in hoe de dienst infrastructuur en mobiliteit voorstelt om dit veilig te realiseren. Dus geen 
enkel probleem om dit in de verkeerscommissie nog even toe te lichten. Raadslid Vandamme meldt 
dat hij niet volledig meegaat in dit punt en hij gaat zich onthouden. Hij is overtuigd dat er daar een 
gevaar is omwille van die veiligheid. Inderdaad is in dit dossier een oplossing aanwezig, maar naar de 
vrachtwagens toe kan erover gediscussieerd worden of dit voldoende is . Die smalle doorgang is echt 
geen veilige oplossing voor het kruisend verkeer. Dit werd zelfs aangekaart als het ging over de 
fietsersbrug of er daar geen trap kon geplaatst worden om zeker geen voetgangers daar te laten 
kruisen met fietsers. Nu wordt er gezegd dat de doorgang van 1,5 meter ingesloten tussen 2 muren iets 
anders is dan een pad van anderhalve meter waar daarnaast er nog grasruimte of gras is en waar er 
plaats is om met de breedte van een stuur buiten het pad te gaan. Dit zal geen veilige situatie worden 
en daarom zal hij zich onthouden. De Voorzitter meldt dat het stemadvies genoteerd wordt door de 
secretaris. Hij neemt ondertussen akte van het feit dat raadslid Fournier is aangesloten, gelet op het feit 
dat hij de vorige keer de opmerking kreeg om te controleren of iedereen die aansluit, ook effectief 
aanwezig is. Hij vraagt of mevrouw Fournier even haar camera aanlegt zodat effectief gezien kan 
worden of ze aanwezig is. Raadslid Fournier antwoordt dat ze aanwezig is. De Voorzitter antwoordt 
dat hij blij is haar te zien. Raadslid Fournier antwoordt insgelijks. 

Stemming

Met 19 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe Mingels, 
Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 11 onthoudingen (Martine Fournier, 
Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van het openbaar onderzoek, waarbij twee 
bezwaarschriften werden ingediend m.b.t. de aanvraag tot omgevingsvergunning O_2020172335- 
gemeentelijk dossier O2020/461 - tot  aanleg fiets- en voetgangersverbinding Vauban.

Artikel 2: De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van de zaak der wegen m.b.t. de aanvraag de 
aanvraag tot omgevingsvergunning O_2020172335 - gemeentelijk dossier O2020/461 - tot  aanleg 
fiets- en voetgangersverbinding Vauban.

Artikel 3: De gemeenteraad beslist tot vaststelling van het nieuw rooilijnplan 151220 m.b.t. de aanvraag 
tot omgevingsvergunning O_ 2020172335 - gemeentelijk dossier O2020/461 - tot  aanleg fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban.

Artikel 4: De gemeenteraad beslist tot overdracht naar het openbaar domein van de stad Menen van de 
strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het nieuw rooilijnplan 151220 m.b.t. de 
omgevingsvergunning O_ 2020172335 - gemeentelijk dossier O2020/461 - tot  aanleg fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban.



Artikel 5: De gemeenteraad beslist tot het opleggen van volgende lasten en voorwaarden m.b.t. 
de omgevingsvergunning O_ 2020172335 - gemeentelijk dossier O2020/461-  tot  aanleg fiets- en 
voetgangersverbinding Vauban :

 kosteloze overdracht naar het openbaar domein

De strook met wegenis en groenzone binnen de contour van het nieuw rooilijnplan 151220 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 aanvrager.
De aanvrager 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 aanvrager.

 verlichting

Bij de aanleg van de wandel- en fietsverbinding tussen de Noordkaai en de Waalvest zal door Fluvius 
langs het gehele traject openbare verlichting worden geplaatst.

 advies dienst mobiliteit en openbare werken

Het advies van de dienst mobiliteit en openbare werken dient stipt nageleefd. Ter hoogte van de inrit 
Fournier-Cavos dient het fietspad beperkt uitgebreid en voorzien van enkele paaltjes ter bescherming 
van de fietsers. zie advies Verkeer & Mobiliteit in bijlage.

 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 aanvrager.

 Om finaal de fietsdoorsteek zo veilig en aantrekkelijk te maken, dient overwogen te worden  om 
in een latere fase de fietsdoorsteek niet langer via de zuidzijde van CC De Steiger te ontsluiten, 
maar via de achterzijde naar de noordzijde van het gebouw. Deze link zal niet alleen minder 
autoverkeer kennen en daardoor veiliger zijn. Op die manier wordt er ook een aangenamere 
link gecreëerd voor fietsers richting de toegang tot de sportvelden, de volleybalhal en via de 
Arsenaalstraat richting het stadscentrum.

Bij de opmaak van het plan werd geopteerd om de fietsdoorsteek niet te verlengen tot aan de 
noordzijde omwille van interferentie met verdere ontwikkeling van site Vauban.

 

11. GR/2021/056 | Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en 
alle andere voorwerpen op het openbaar domein. Vaststelling wijziging reglement. 
Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

 Art. 170 § 4 van de Grondwet;

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

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



 Art.4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen in geval van 
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;

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

 Omzendbrief KB/ABB 2O19/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

 De bepalingen in het MB houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen;

 De bepalingen in het Algemeen Politiereglement en latere wijzigingen.

Feiten, context en argumentatie

Motivering
In de gemeenteraad van 3/06/2020 werd uitzonderlijk voor het aanslagjaar 2020 geen belasting geïnd 
op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein.

Naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 waarbij cafés, drankgelegenheden en restaurants voor 
een bepaalde periode de deuren moesten sluiten, wenst het college van burgemeester en schepenen 
de getroffen uitbaters verder te ondersteunen door in 2021 opnieuw geen belasting te heffen op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels enstoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein.

Met dit voorstel wenst het schepencollege de horeca en handel verder te ondersteunen, gelet op de 
impact van de coronacrisis, en gezien de bijkomende investeringen die handelaars deden in het nemen 
van maatregelen ter preventie van de verdere verspreiding van het covid-19 virus.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen 
opvangen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en 
stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het openbaar domein" vast. 

ARTIKEL 1
De ingangsdatum van de heffingstermijn van het reglement houdende het heffen van een belasting op 
het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2020, wordt gewijzigd naar 1 
januari 2022. Alle overige bepalingen van dit reglement blijven verder gelden. 

ARTIKEL 2
De gecoördineerde versie van het reglement luidt als volgt: 

Belasting op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere 
voorwerpen op het openbaar domein voor de aanslagjaren 2022-2025.

 

ARTIKEL 1 
Vanaf 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op het 
plaatsen van terrassen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar en alle andere voorwerpen op het 
openbaar domein, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.



ARTIKEL 3
De belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor de 
duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:

o 10,00 euro/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een 
oppervlakte gelijk aan of kleiner dan 20 m²;

o 12,50 euro/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale 
oppervlakte groter dan 20 m²;

o 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte 
benemen van de openbare weg;

o 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg 
geplaatste handelsuitstallingen.

Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter 
aangerekend.

De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro. 

ARTIKEL 4
Een afgevaardigde van het stadsbestuur zal de opmetingen nagaan. 

ARTIKEL 5
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het plaatsen. 

ARTIKEL 6
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur uiterlijk de dag voor het plaatsen hiervan aangifte 
doen en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens verstrekken. De terrassen die al vergund zijn, zijn 
vrijgesteld van aangifteplicht. 

ARTIKEL 7
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de 
bevoegde overheid aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging wordt 
ook ingekohierd. 

ARTIKEL 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

ARTIKEL 9
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 10
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf 
de kennisgeving van de aanslag.  



ARTIKEL 11
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

ARTIKEL 12
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet Lokaal Bestuur.

12. GR/2021/046 | Samenwerkingsovereenkomst tot opmaak van stedenbouwkundig voorontwerp-
masterplan voor Project Binnengebied Oostkaai. Goedkeuring. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

 Decreet lokaal Bestuur , art. 2 en 40-41 .

Juridische grond

Burgerlijk Wetboek, bepalingen inzake contractenrecht.

Feiten, context en argumentatie

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Zuidkade bij de Leiewerken, wenst het stadsbestuur 
een samenwerking op te starten met de twee andere eigenaars van het binnengebied 
Oostkaai  (=projectgebied “binnengebied Oostkaai”). Er wordt beoogd door alle  partijen om tegen 
30.04.2022  een voorontwerp van stedenbouwkundige studie klaar te hebben, inclusief financiële 
haalbaarheidsstudie en studie van de mobiliteitsaspecten.

Ter voorbereiding van deze samenwerking werden meerdere overlegmomenten gehouden tussen alle 
betrokken partners, zijnde de andere eigenaars van het binnengebied Oostkaai, nl. Fournier Garden 
Center BV en Ter Linde Invest BV. 

De samenwerking beoogt te onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden het gebied 
“Binnengebied Oostkaai” kan ontwikkeld worden tot een zone met gemengde functies in het kader van 
het Masterplan “Samen de stad ontwerpen".

De ontwikkeling van het Projectgebied noodzaakt en nodigt uit tot een ruimtelijke en maatschappelijke 
totaalvisie, onafhankelijk van eigendomsgrenzen, onder meer gelet op het belang van de wederzijdse 
afstemming van de toekomstige private onderdelen en deze van de stad.

De stad Menen treedt op als regisseur van de opdracht, omdat het project zich op haar grondgebied 
situeert, zij de beheerder van het toekomstig openbaar domein wordt, zij heden een belangrijke 
eigenaar is en zij maximaal wenst betrokken te worden bij een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling 
van het totale projectgebied als regisseur. 

Partijen hebben dan ook de intentie het ruimtelijk onderzoek naar een afdoende en kwalitatieve 
totaalvisie op het Projectgebied gezamenlijk te laten doen, waarbij de ontwikkelingsdoelstellingen van 
partijen maximaal worden verzoend met elkaar, om te komen tot een draagkrachtig en kwalitatief site - 
masterplan. Het past dan ook dat tussen partijen een aantal afspraken worden gemaakt.

Een tekstvoorstel tot samenwerkingsovereenkomst hiertoe ligt ter bespreking van huidige 
gemeenteraad. Alle partijen konden hierop vooraf  hun opmerkingen formuleren

Gezien het aantal partners in dergelijke samenwerkingsovereenkomst best beperkt wordt alsook voor 
de snelheid van werken, is het aangewezen dat de eigendommen van AGB (panden Rijselstraat 
158  tot en met nr 182, in totaal 2093 m²) worden meegenomen in de totaal-contour  van de Stad. De 
Raad van Bestuur AGB Woonbedrijf Menen besliste daarom op 2 maart 2021  tot delegatie aan de Stad 
Menen om voor haar en mede namens het AGB  op te treden als 'de Stad' in deze samenwerking.

Gelet op het voorstel van projectcontour voor het binnengebied Oostkaai, waarvoor het aandeel van de 
Stad, inclusief de voormalige site politiekantoor, en inclusief de eigendommen van het AGB en gedeelte 
DVW, in totaal 11.337 m² bedraagt (38%);



Deze samenwerking beoogt een publiek-private samenwerking. De kosten voor het extern studiebureau 
worden gedragen door iedere Partij, elk volgens een verdeelsleutel bepaald volgens de 
eigendomspositie: 

Eigenaar Percentage oppervlakte

Stad/AGB 38 % 11.337 m²

Ter Linde Invest NV 52 % 15.675 m²

Fournier Garden Center BV 10 %   2.855 m² 

 Een ontwerptekst tot samenwerkingsovereenkomst, die het akkoord wegdraagt van alle betrokken 
partijen, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

Tussenkomsten

De voorzitter meldt dat het agendapunt : Samenwerkingsovereenkomst tot opmaak 
stedenbouwkundige voorontwerp-masterplan voor Project Binnengebied Oostkaai. Goedkeuring. en het 
volgend punt : Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van en stedenbouwkundig voorontwerp-
masterplan voor het gebied “Binnengebied Oostkaai”. Vaststellen wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden. samen worden toegelicht. Maar er zal wel degelijk apart gestemd worden over 
beide punten. De voorzitter noteert ook dat raadslid Eeckhout er vandoor moet. De secretaris zal dit 
ook verder noteren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het  tekstvoorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 
Menen, Fournier Garden Center BV en NV Ter Linde Invest BV  goed. In deze samenwerking wordt 
beoogd door alle  partijen om tegen 30.04.2022  een voorontwerp van stedenbouwkundige studie klaar 
te hebben, inclusief financiële haalbaarheidsstudie en studie van de mobiliteitsaspecten . De 
samenwerking beoogt te onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden het gebied 
“Binnengebied Oostkaai” kan ontwikkeld worden tot een zone met gemengde functies in het kader van 
het Masterplan “Samen de stad ontwerpen.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de projectcontour goed van het projectgebied Binnengebied Oostkaai, 
zoals aangeduid op plan  gevoegd in de samenwerkingsovereenkomst, en waarbij het grondaandeel 
van de stad 38% bedraagt  .

Artikel 3: De gemeenteraad keurt de kostenverdeling goed als volgt :

Eigenaar Percentage oppervlakte

Stad/AGB 38 % 11.337 m²

Ter Linde Invest NV 52 % 15.675 m²

Fournier Garden Center BV 10 %   2.855 m²  

Artikel 4: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om deze 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Artikel 5: Alle partijen betrokken in de Samenwerkingsovereenkomst wordt afschrift overgemaakt van 
deze gemeenteraadsbeslissing.

13. GR/2021/041 | Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een stedenbouwkundig 
voorontwerp-masterplan voor het gebied "Binnengebied Oostkaai". Vaststellen wijze van 
gunnen en gunningsvoorwaarden  . 



Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art 56 DLB 22/12/2017

Art. 40 DLB 22/12/2017

Juridische grond

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

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

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

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

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

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

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

Feiten, context en argumentatie

Binnen het dossier rond de Leiewerken dient voor de ontwikkeling van het binnengebied Oostkaai 
een  stedenbouwkundig voorontwerp -masterplan opgemaakt te worden voor de invulling van het totale 
gebied.

Dit gebied betreft 3 verschillende betrokken eigenaars, namelijk stad Menen, Fournier Garden Center 
B.V. en Ter Linde Invest NV.  Stad Menen zal als aanbestedende overheid optreden in de procedure tot 
bevraging van de markt voor de aanstelling van een ontwerper. De kostenverdeling wordt vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen à rato van de grondoppervlakte in 
eigendom.

Om dit studiebureau te kunnen aanstellen, werd een bestek opgemaakt. 

Als procedure wordt voorgesteld om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking te voeren.

De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op maximaal € 138.500 exclusief BTW 21%.

Op voorstel van het CBS van 10-03-2021;

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr 2021/1035 en de raming voor de opdracht "opmaak 
van een stedenbouwkundig voorontwerp-masterplan voor het gebied "Binnengebied Oostkaai". 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 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Artikel 3:

De raming voor het totaal van de opdracht met inbegrip van de beoogde verlengingen bedraagt 
maximaal €138.500,00 excl. BTW ;

 

Artikel 4:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

14. GR/2021/063 | Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art. 40 en 41, Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten worden steeds 
geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en er worden meer en meer 
eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis.

Samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten kunnen 
positieve schaaleffecten en synergiën genereren.

Rekening houdende met het aanbod van TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
opgericht in 2017 en waarvan het toetredingsdossier in bijlage wordt toegevoegd;

De dienstverlening van TMVS kan enkel aangeboden worden aan deelnemers van TMVS.

Uit voornoemd dossier blijkt voldoende dat de autonomie van de deelnemende partners ten volle wordt 
gerespecteerd.

Rekening houdende met de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals 
beschreven in het toetredingsdossier:

 Iedere deelnemer is verplicht in te tekenen op aandelen;

 De aandelen worden bepaald op het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan 
de toetreding waarbij 1 aandeel wordt uitgegeven per 5000 inwoners. De aandelen worden 
afgerond naar het lager gelegen een eenheid met een minimum van 1 aandeel;

 De nominale waarde bedraagt 1000 EUR

 Alle aandelen dienen voor 1/4 volgestort op moment van hun uitgifte.

Voor de stad Menen impliceert dit een aankoop van 6 aandelen (33.530 inw. per 01/01/2020 gedeeld 
door 5000), met een totale nominale waarde van 6.000 EUR, waarvan 1.500 EUR dient volstort.

De aankoop van de aandelen dient bijkomend voorzien in de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan. 

Tussenkomsten

Raadslid Coppens wenst niet in de techniciteit te vervallen en dat kan niet de bedoeling zijn in deze 
gemeenteraad. Het gaat over de aankopen die de stad doet. Hij heeft rustig dat document 
doorgenomen en is  gaan kijken op de website en het jaarverslag. Hij stelt eigenlijk vast dat ze niet 
alleen een aantal gestructureerde aankopen doen die ieder jaar terugkomen bij wijze van spreken, 
maar dat er eigenlijk ook op afroep aanbestedingen kunnen gebeuren via die organisatie waardoor dan 
de stad Menen met andere woorden zelf het werk niet moet doen. Op zich is dat goed en vraagt hij zich 



alleen af en het is een beetje een algemene vraag in welke mate en hoe zorgt het college van 
burgemeester en schepenen van Menen ervoor dat binnen het wettelijke kader ook onze Meense, 
Lauwse, Rekkemse handelaars en ondernemers dus ook aan bod kunnen komen om op een of andere 
manier deel te nemen aan deze aankopen. Want de stad is niet alleen een heel grote werkgever maar 
de stad koopt ook heel wat aan. Natuurlijk kan dit voor een stukje wat verder gedaan worden door meer 
gespecialiseerde mensen. Dat is de ene kant van de medaille maar aan de andere kant is het dan de 
vraag in welke mate worden onze lokale handelaars hierbij betrokken. Hij had eigenlijk graag in het 
algemeen vernomen welke ankerpunten het college aanwendt om binnen het wettelijke kader onze 
Meense handelaars te betrekken bij het aankoopbeleid van onze stad. Schepen Syssauw antwoordt 
dat ze ziet dat de TMVS heel wat kan betekenen bijvoorbeeld voor de heel grote aankopen van 
meubilair. Dat is dan toch wel een serieuze besparing die gerealiseerd wordt bij de grotere aankopen. 
Uiteraard verliest het stadsbestuur de lokale handel niet uit het oog, waar het gaat om aankopen die 
lokaal kunnen gebeuren. De lokale markt wordt ook bevraagd in de mate van het mogelijke en waar de 
wet het toelaat. De vaststelling is wel degelijk dat die raamcontracten die grote steden afsluiten en deel 
van uitmaken alleszins ook een zeer grote besparing bij belangrijke aankopen kan opleveren. Waar de 
stad kan en uiteraard meerdere dingen respecterende, gaat voor de aankopen die op het lokale niveau 
kunnen gebeuren altijd de lokale markt in de mate van het mogelijke bevragen. Raadslid 
Coppens suggereert bij wijze van spreken om wat te helpen en verwijst naar de infosessies in de 
vorige legislatuur onder impuls van het vorige college van burgemeester en schepenen. Op deze 
sessies werden de lokale handelaars uitgenodigd en waar vanuit de stad meegegeven werd hoe de 
stad zijn aankoopbeleid op het Meense grondgebied kon enten op basis van alle wettelijke 
voorschriften. Misschien is het nuttig om die documenten eens te gaan oprakelen om van daaruit een 
aantal speerpunten naar voor te schuiven.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Met ingang van april 2021 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt 
toegevoegd.

Artikel 2: De algemeen directeur voor te dragen als lid voor de Algemene vergadering van TMVS.

Artikel 3: Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.

Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de (verdere) uitvoering van 
deze beslissing.

15. GR/2021/028 | Goedkeuring hernieuwde tarieven stedelijke sportinfra. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Art 40 §1 en2 Decreet Lokaal Bestuur houdende algemene bevoegdheid van de gemeenteraad  tot 
bepalingen van het beleid van de gemeente en het vaststellen van algemene regels hiertoe;

Statuten Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen, in het bijzonder art. 22, dat bepaald dat de 
raad van bestuur de tarieven en de tariefstructuren vaststelt voor de door het autonoom 
gemeentebedrijf geleverde prestaties, binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde 
grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de 
beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische grond

 gemeenteraadsbeslissing dd. 23.04.2007 houdende vaststelling tarieven sportcentra site 
Vauban, Ter Leie en Ter Steenlandt

 gemeenteraadsbeslissing dd. 25.10.2010 houdende vaststelling tarieven sportcentrum E. 
Vandemoortele en hervaststelling tarieven Ter Steenland



 beslissing Raad van Bestuur AGB dd. 17.11.2004 houdende vaststelling sporttarieven sporthal 
Badhuis Menen

Feiten, context en argumentatie

De stad Menen, hetzij het AGB Menen is eigenaar of beheerder/uitbater van de stedelijke 
sportinfrastructuren in Menen. Concreet betreft dit volgende sportsites:

 sporthal Ter Leie Lauwe - eigendom van de stad Menen  en in beheer gegeven aan het AGB 
Menen bij erfpachtovereenkomst dd. 17.03.2017

 sporthal Ter Steenlandt Rekkem -  eigendom van de stad Menen  en in beheer van de stad - 
erfpacht aan AGB in overweging

 sportsite Badhuis Menen -  eigendom van de stad Menen  en in beheer gegeven aan het AGB 
Menen bij erfpachtovereenkomst dd. 14.10.2005

 sportsite Vauban Menen- in eigendomsoverdracht van de stad Menen naar het AGB Menen 
(gemeenteraadsbeslissing dd 28.05.2018- akte nog notarieel te verlijden 

De tarieven voor huur en gebruik van de stedelijke sportinfrastructuren (sporthal Ter Leie Lauwe, 
sporthal Ter Steenlandt Rekkem, sportsite Badhuis Menen en sportsite Vauban Menen) worden bij 
voorkeur zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, met oog op eenheid in tarieven voor 
sportaccommodaties. 

Gezien het AGB Woonbedrijf Menen voor het merendeel van de stedelijke sportinfrastructuren in 
Menen optreedt  als exploitant, worden de tarieven mede op haar voorstel bepaald, dit in overleg met 
de stedelijke sportdienst. 

Gelet op de voormalige tariefbepalingen,  goedgekeurd bij eerdere gemeenteraadsbeslissing van 
23.04.2007  en van 25.10.2021;

Overwegende dat het aangewezen is om deze tarieven te actualiseren, en gelet op de motieven tot 
wijziging van de tarieven voor gebruik van sportinfrastructuren, nl.

 de tarieven werden niet meer aangepast sinds 2007

 sindsdien werden er reeds grote investeringen gedaan door het stadsbestuur inzake materiaal 
& infrastructuur (en zijn er nog steeds lopende investeringen)

 een veel transparanter systeem met afgeronde getallen en overal dezelfde regels wordt 
voorgesteld 

 een nieuw meer geautomatiseerd facturatiesysteem wordt gebruikt, en om administratieve 
dubbele werklast te vermijden is het aangewezen geactualiseerde tarieven in te putten in dit 
systeem. 

De voornaamste tariefwijzigingen zijn volgende:

 Prijzen/uur stijgen van €6,20 naar €7,50/uur voor het gebruik van een sportzaal voor erkende 
verenigingen. Voor niet -erkende verenigingen stijgt dit van €12,40 naar €15 ;

 dagtarieven zijn aangepast naar intentie: voor een commercieel event geldt een iets hoger 
tarief (vroeger € 49,6, nu € 87,5)

 het systeem van kortingen is aangepast: vroeger kregen erkende verenigingen vanaf 3u 
sporten / week een korting van 40%. Dit zorgde voor moeilijke afrekeningen. Voortaan geldt 
een systeem van kortingen op jaarbasis, als volgt:

o tussen 50-100 uren/jaar: 10% korting

o tussen 100-175 uren/jaar: 15% korting

o tussen 175-250 uren/jaar: 20% korting

o tussen 250-325 uren/jaar: 25% korting

o 325 en meer uren/jaar: 30% korting



Conform de statuten van het AGB Woonbedrijf Menen dient de tarifering ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad te worden voorgelegd, voorzover dit niet in een beheersovereenkomst tussen de Stad 
en het AGB Menen zou zijn geregeld, quod non.

De Sportraad gaf positief advies op bovenstaande vernieuwde tarieven ( advies dd. 10/11/2020)

Deze tarieven gelden zowel voor de stedelijke sportinfrastructuur in beheer van de stad, als deze 
infrastructuur in beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf Menen.

De voorgaande tarieven voor betreffende infrastructuur worden opgeheven. De nieuwe tarieven treden 
onmiddellijk in werking, per 01.04.2021, na goedkeuring door de gemeenteraad en bekendmaking van 
deze tarieven.

Deze tarieven zullen voor eveneens worden opgenomen in de gebruiksreglementen van de betreffende 
stedelijke infrastructuren. Deze gebruiksreglementen zijn actueel in herziening en heropmaak; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 03 maart 2021;

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme doet een aantal vaststellingen op dat punt. Blijkbaar is er te midden van een 
coronajaar nood aan een tariefverhoging. De schepen verklaart dit door het gebruik van een nieuw 
systeem. Er wordt geautomatiseerd en het wordt momenteel weinig gebruikt. Men kon evengoed 
zeggen dat het gaat om een volledig nieuw systeem dat over een jaar geïmplementeerd zal worden. 
Hier zit men niet meer in met noodlijdende verenigingen die door corona een pak inkomsten zien 
verdwijnen. Hij ziet ook dat er enkel een advies aanwezig is van de kerngroep van de sportraad. Hij 
vindt het ergens jammer dat niet de volledige sportraad zich hierover mag uitspreken. Hij ziet ook dat er 
gestemd geweest is tijdens de sportraad en er staat enkel bij dat het ging om een meerderheid van 
stemmen. Daarom had hij graag geweten waarom niet de volledige sportraad bevraagd werd en er 
geen advies kwam van de volledige sportraad. Wat was het stemgedrag tijdens die kernbijeenkomst en 
met welke argumenten kwamen er aan bod tijdens het debat. Wat waren vooral de argumenten om het 
eventueel niet te doen en de argumenten waarom het wel gedaan wordt, staan voldoende in het punt 
zelf. De Voorzitter wenst ter informatie mee te geven dat het heel moeilijk zal zijn om het stemgedrag 
weer te geven per naam en persoon. Dit is een openbare zitting. Hij denkt niet dat namen daaromtrent 
genoemd kunnen worden. Hij is nog even aan het dubbelchecken met de secretaris. Maar hij denkt dat 
het moeilijker is om de namen van een bepaalde stemming van een vereniging weer te geven. Dit kan 
eventueel desnoods op een andere manier in het  algemeen maar niet per naam. De Voorzitter geeft 
het woord aan schepen Ponnet. Schepen Ponnet antwoordt dat door corona er onmogelijk een 
algemene vergadering samenroepen kon worden want dat behelst ongeveer een 40-tal mensen en dat 
gaat niet. Dus de volledige sportraad heeft daarover gestemd en er waren een paar mensen niet. Dus 
het is de volledige sportraad, de effectieve sportraad die gestemd heeft en die dit aangenomen heeft. 
Raadslid Mingels meldt dat dit onderwerp gisteren ook al aan bod gekomen is tijdens het AGB omdat 
het AGB als beheerder zich hierover ook moet uitspreken vooraleer dit  naar de gemeenteraad kan 
komen. Dat is een besloten vergadering en hij hoeft daar ook niet teveel over te zeggen. Maar het is 
wel zo dat hij toch die link wil maken in die zin dat het de bedoeling is van een schepencollege en ook 
van een AGB om gebouwen te bouwen en te onderhouden voor de bevolking. Het AGB is een 
organisatie en een structuur die werkt met toelating van de bevolking en voor de bevolking. Hij denkt 
dat heel belangrijk is om dit in het achterhoofd te houden. In het dossier wordt er inderdaad gesproken 
over een broodnodige indexering en het is ook het moment om een nieuw systeem toe te passen rond 
facturatie en dergelijke meer. Dit zijn allemaal redenen die toch een beetje zwak aanvoelen, eerlijk 
gezegd, zeker in de context van wat hij net heeft verteld om de reden waarom het AGB als structuur 
bestaat. Had er nu in het dossier gestaan dat de onderhoudskosten en dergelijke oplopen en dat de 
situatie van vandaag vergeleken werd tegenover een x-tal jaar geleden, dan had men tenminste een 
reden om echt over een eventuele prijsstijging te spreken. Maar vandaag ziet hij daar eigenlijk geen 
reden toe. Het is zelfs zo dat hij het een jammerlijk gegeven vindt om op die manier te gaan redeneren. 
Hij vindt dat de indexering niet overal toegepast moet worden en zeker niet in de relatie tussen beleid 
en burger. Hij wenst te vernemen hoeveel dat het schepencollege met deze prijsaanpassingen hoopt 
op te halen in de toekomst. Hoeveel meer wil men ophalen? Wat is het finale bedrag dat men extra 
hoopt binnen te halen? Raadslid Vandendriessche is het eens met de collega’s van Groen en CD&V. 
Hij vindt het heel jammer dat in coronatijden de huur van die zalen of van die sportaccommodaties zal 
opgeslagen worden, terwijl de jeugd- cultuur- en sportverenigingen het niet gemakkelijk hebben door 



corona en hij zal dan ook zeker tegenstemmen. De Voorzitter dankt raadslid Vandendriessche voor 
zijn stemadvies of stemduiding. Schepen Ponnet antwoordt raadslid Mingels dat de stad de 
verplichting heeft om dergelijke terreinen en de infrastructuren goed te onderhouden. En dat is juist ook 
een systeem dat men niet moet trachten in stand te houden. Dat kan nu een beetje in stand gehouden 
worden door die lichte verhoging. Dat is ook te wijten aan de onkosten die er altijd geweest zijn. Er 
werd in de afgelopen jaren, zelfs in de vorige legislatuur gewerkt aan die accommodatie. Om dergelijke 
zaken goed op punt te houden is het nodig dat er ergens éénmaal een indexering wordt aangepast. Hij 
kan ook meegeven dat 7,50 euro per uur enorm laag is. In Wevelgem is het 15 euro per uur. Het is het 
dubbele van de stad Menen. Men zit laag en de stad tracht dat zo laag mogelijk te houden. De stad is 
hiertoe genoodzaakt om verder een goede kwaliteit te blijven garanderen en daarom wordt een kleine 
tarifiëring aangepast. Raadslid Mingels blijft op zijn honger zitten met het antwoord. Zijn vraag was 
heel duidelijk hoeveel er eigenlijk effectief opgehaald ging worden of met andere woorden hoeveel is er 
nu tekort? Hoeveel is er tekort om de dienstverlening die tot nu toe verder te kunnen zetten zoals die nu 
bezig is. Hoeveel heb je tekort? Dat mist hij in het dossier en daar wil hij graag een antwoord op. Dat wil 
hij weten. Gaat men er effectief geraken op die manier? In dit dossier kan hij dit er niet uithalen. Dus 
hoeveel is er tekort en hoeveel hoopt men op te halen? Dat is zijn vraag. Hij vraagt om een correct 
antwoord daarop. Raadslid Vandamme vindt het jammer dat de Voorzitter daar niet op aangedrongen 
heeft. Hij heeft 3 duidelijke vragen gesteld aan de schepen. Hij heeft geen enkel antwoord gekregen. Hij 
heeft een poging tot een antwoord gekregen op zijn eerste vraag. Waarom was er geen volledige 
sportraad? Dat antwoord was zeer dubbelzinnig. Eerst was het door corona dat er geen algemene 
vergadering gehouden kon worden. En dan plots is er wel door een volledige sportraad gestemd. Is er 
nu door een volledige sportraad gestemd of niet? Is er met een volledige sportraad samengekomen of 
niet? Hij leest in de notulen dat er een advies was van de kerngroep van de sportraad, zoniet moeten 
anders de notulen aangepast worden. Hij begrijpt daar toch uit dat er naast een kerngroep ook een 
algemene vergadering is waar de schepen net ook naar verwees. Dan heeft hij nog zijn 2 overige 
vragen. Welk was het stemgedrag en welke waren de argumenten. Bij het stemgedrag hoeft hij niet te 
weten wie wat waarvoor gestemd heeft, maar hij wil gewoon de uitslag van die stemming horen. Hij 
vermoedt dat de voorzitter hem hierna geen repliek zal geven hoewel hij geen antwoord kreeg op zijn 
vragen. Dus hij dringt er toch op aan om straks toch nog een repliek te krijgen als hij tenminste 
antwoorden krijgt van de schepen. De Voorzitter antwoordt dat hij niet verantwoordelijk is voor de 
antwoorden dat het raadslid of al dan niet krijgt. Maar hij zal de vragen doorspelen aan schepen Ponnet 
en dan kijken afhankelijk van het debat of er een repliek noodzakelijk is of nog een toegevoegde 
waarde heeft. Schepen Ponnet antwoordt dat de vergadering dus virtueel gebeurt met een PC en dit 
door het feit dat men niet samen kan zitten met een 15-tal mensen op die plaats. Dus wordt dit met een 
PC gedaan en dat is zo gebeurd voor deze kerngroep. Wat men benoemt als de kerngroep, is de 
sportraad, de effectieve sportraad die normaal uit 17 of 18 mensen bestaat. Dus via die virtuele 
vergadering was er daar een volledige stemming. Dat was correct en dat was geen probleem. Dus hij 
hoopt dat het raadslid daarmee content is en meer heeft hij daar niet over te zeggen. Wat de vraag van 
raadslid Mingels betreft kan hij de juiste cijfers niet geven. Hij weet niet hoeveel uren er gebruikt zullen 
worden volgend jaar en hoeveel kosten er volgend jaar gaan zijn. Men tracht gewoonweg de zaak op 
punt te zetten zodanig dat men zeker niet voor voldongen feiten kom te staan volgend jaar. Raadslid 
Vandamme zegt dat er opnieuw onvolledig geantwoord is op zijn vragen. De onduidelijkheden blijven 
en de verwarring blijft. Eerst is er sprake van een algemene vergadering daarna van een kerngroep. 
Hoe het allemaal in elkaar zit, is voor hem nog altijd niet duidelijk. Hij gaat dan ook tegenstemmen. Hij 
vindt het bovendien ongepast om in deze coronatijden een dergelijke verhoging te gaan uitvoeren. 
Raadslid Mingels had echt gehoopt dat er cijfermateriaal aanwezig ging zijn ook al is het corona. Hij 
vermoedt dat er in de toekomst ook nog over begrotingen en dergelijke meer gesproken zal worden. 
Dat zal dan gaan over een periode die ook te maken zal hebben met corona en dergelijke meer. Als er 
om cijfers gevraagd wordt, dan moet men proberen om die cijfers te geven. Men gaat toch geen 
beslissingen afdwingen op basis van een onvolledig dossier. Het is niet de eerste keer dat hij vindt dat 
een dossier slordig is. En bij deze is er weer een slordig dossier. Bovendien vertrekt zijn fractie vanuit 
het idee dat wat men doet als gemeenteraad, als schepencollege, als AGB, dat dit eigenlijk een 
dienstverlening is aan de bevolking. Als er geen goede redenen zijn voor een extra prijsverhoging, dat 
gaat hij daar niet in mee. Zo eenvoudig is dat. Raadslid Maxy komt nog eens terug op het projecteren 
van het stemgedrag van dit punt. Zij heeft enkel het stemgedrag gezien van haar fractie en bij 
uitbreiding van collega Mingels. De rest heeft ze niet gezien. Ze had graag het volledige stemgedrag 
willen zien, als dat kan. De Voorzitter antwoordt dat het gewoon praktisch bij hem zichtbaar was en bij 



de anderen niet. De vraag van het raadslid wordt onmiddellijk beantwoord. Normaal gezien wordt het 
nu opnieuw gepubliceerd. Het duurt eventjes. Sommigen zien het wel, anderen niet. Hij ziet het nu 
momenteel en het wordt naar beneden gescrold. Er wordt gevraagd of het stemgedrag ook via de chat 
gegeven kan worden. De Voorzitter kan daar niet onmiddellijk een antwoord op geven. De Voorzitter 
vraagt of het raadslid het heeft kunnen zien. Raadslid Maxy ontkent eerst en ze heeft het maar een 
seconde kunnen zien. Ondertussen bevestigt het raadslid dat het in orde is.

Stemming

Met 17 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Ruben Soens, Oceân Vanderhispallie, Alex 
Vanthournout, Lianna Mkrtchyan), 12 stemmen tegen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice 
Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de vernieuwde tarieven  - zoals gevoegd in bijlage- voor 
het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuren, met name  voor :

 Sporthal Ter Leie Lauwe

 sporthal Ter Steenlandt Rekkem

 sportsite Badhuis Menen

 sportsite Vauban Menen

Artikel 2 : De voorgaande tarieven , zoals bepaald bij gemeenteraadsbeslissingen dd. 23.04.2007 en 
dd. 25.10.2010 voor betreffende sportinfrastructuren worden opgeheven.

De nieuwe tarieven treden onmiddellijk in werking, per 01.04.2021, na goedkeuring door de 
gemeenteraad  en door het Autonoom Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen en bekendmaking van 
deze tarieven.

Artikel 3 : Deze tarieven zullen voor eveneens worden opgenomen in de gebruiksreglementen van de 
desbetreffende stedelijke infrastructuren.

16. GR/2021/053 | Berekening jaarlijkse subsidies sport op cijfers/gegevens van het laatste 
coronavrije sportseizoen. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Feiten, context en argumentatie

De subsidies sport worden altijd op het einde van het  jaar uitbetaald zijnde in de maand december.
Dit zijn subsidies die worden toegekend voor de werking van de clubs in het voorbije sportjaar (sept- 
eind aug).
Dus subsidies die uitbetaald werden in december 2019 waren subsidies voor de werking van de clubs 
tijdens de periode september 2018 tem aug 2019.

Subsidies die uitbetaald werden in december 2020 waren normaal subsidies voor de werking van de 
clubs tijdens de periode sept 2019 tem eind aug 2020.

Echter werden de subsidies die eind 2020 werden uitbetaald reeds voor de eerste keer uitzonderlijk 
berekend op de cijfers van het sportjaar ervoor zijnde 2018- aug 2019 i.p.v. op de cijfers van het 
sportjaar sept 2019- aug 2020. 

Zo riskeerden de clubs geen vermindering van subsidies door coronagerelateerde zaken die ze zelf niet 
in de hand hadden en zo moesten de clubs geen dossier indienen eind 2020.

Echter worden subsidies steeds berekend op basis van een dossier waar aantal leden, aantal 
activiteiten en tornooien en andere factoren een grote rol spelen.



De clubs hebben dus reeds in 2020 geen dossier moeten indienen en ook in 2021 stellen we voor dit op 
dezelfde manier te laten verlopen. Zo dienen de clubs ook in 2021 weer geen dossier in te dienen en 
gaan we ons nog eenmaal baseren op de cijfers van het werkjaar sept 2018- aug 2019.

Vanaf de uitbetaling van subsidies 2022 zullen we opnieuw vragen dat clubs het subsidiedossier 
invullen. Dit zal dan gaan over de cijfers van het sportjaar sept 2021- aug 2022.

De sportraad gaf hiervoor positief advies op 24/11/2020. 

Tussenkomsten

Raadslid Poot zal er straks ook nog eens op terugkomen maar ze vindt het spijtig dat er terug wordt 
gekeken naar het jaar 2019, het jaar voor corana en het is natuurlijk moeilijk om dit te gaan bekijken. 
Mocht er een impactmeting geweest zijn of een analyse gemaakt zijn van de noden waarmee de 
verenigingen te kampen hebben, dan kon er misschien wel op basis daarvan nu ook gekeken worden 
om nu extra werkingssubsidies toe te kennen aan die verenigingen. Raadslid Vandamme zegt gewoon 
kort dat hij blij was dat dit coronajaar erkend wordt als een moeilijk jaar voor de verenigingen. Schepen 
Ponnet antwoordt aan raadslid Poot dat het Noodfonds dient voor ploegen die op dat moment reeds 
hun geld gekregen hebben. Het is zo dat ploegen verleden jaar hun normale subsidie verkregen 
hebben met daarboven 20% en nu komt daar een 30% bovenop en het jaar daarop nog eens 20%. Hij 
ziet niet in wat er anders nog beter kan gedaan worden voor de mensen. Raadslid Poot antwoordt dat 
die subsidies inderdaad worden toegekend als extra subsidie op basis van de vorige subsidies maar 
niet op basis van de lasten die er nu zijn. De ene vereniging heeft veel meer schade dan andere 
vereniging. Het zou wel beter gekund hebben door te gaan kijken welke verenigingen hebben er meer 
steun nodig hebben dan de andere. Want niet iedereen heeft evenveel steun nodig. Nu zijn er de grote 
verenigingen die eigenlijk al groot zijn gewoon al door de meer subsidies. Men had beter kunnen 
nagaan welke impact corona had op de verschillende verenigingen en dat is niet gebeurd. Straks zal ze 
er ook nog eens op terugkomen. Schepen Ponnet wenst te vermelden dat het voorstel komt van de 
sportraad. Dus de sportraad heeft dat voorgesteld en dat volgt hij 100%. Dus hij volgt de mensen en die 
mensen weten wat de noden zijn. 

Stemming

Met 26 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine Fournier, 
Laurent Coppens, 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, Alex Vanthournout, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen 
(Philippe Mingels, Eddy Vandendriessche, Karolien Poot)

Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord om de berekening van de subsidies sport eind 2021 te 
baseren op de cijfers van het laatste coronavrije sportjaar zijnde sept. 2018 - aug. 2019 .

17. GR/2021/057 | Bepalen locaties voor huwelijken en jubilea. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

  In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere 
openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, 
aanwijzen om huwelijken te voltrekken.]1
  [2 In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad toestaan om huwelijken op zon- en/of 
feestdagen te voltrekken.]2

Juridische grond

burgerlijk wetboek artikel 165/1

In afwijking van het eerste lid, kan de op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen 
met een neutraal karakter, waarvan de  Art. 165/1.[1 Op de door de partijen gekozen dag, met 



uitzondering van zon- en feestdagen, na verloop van de termijn bedoeld in artikel 165, licht de 
ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis, eventueel in aanwezigheid van de getuigen, 
aan de partijen de inhoud toe van hoofdstuk VI van deze titel. Om de beurt verklaren de partijen dat zij 
elkaars echtgenoot willen zijn. Daarna verklaart de ambtenaar in naam van de wet dat zij door het 
huwelijk verbonden zijn. Hij maakt daarvan zonder vertraging de akte op in de DABS.

   In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere 
openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, 
aanwijzen om huwelijken te voltrekken.] 1

Feiten, context en argumentatie

Enkel de locaties t'applauws in Lauwe, LDC in Rekkem ( met tuin ), stadspark 'Bois de boulogne ' in de 
oude Leielaan ( in openlucht) en Brouwerspark kunnen in aanmerking komen  

omdat die de grondvoorwaarden zoals vermeld in het burgerlijke wetboek kunnen garanderen.  Privé 
tuinen als trouwlocaties kunnen niet wegens het ontbreken van het neutraal karakter. 

Tussenkomsten

Raadslid Maxy deelt in eerste instantie mee dat de tussenkomst van haar fractie eigenlijk zou 
gekomen zijn van haar zieke collega raadslid Bonte-Vanraes en zij gaat haar tussenkomst dan ook 
brengen. Zij hoort hier schepen Ponnet zeggen dat er vooruitgang is. Bij het lezen van het dossier dat 
hier vanavond op tafel ligt, stelt ze inderdaad vast dat het zeer snel vooruitgaat. Het punt is zeer 
beperkt en qua uitleg alleen al, is het in één oogopslag te lezen. Er zit ook geen bijlage bij. Volgens 
haar is dit punt te weinig uitgewerkt. Op die manier gaat men inderdaad heel snel vooruit. Het is jammer 
dat de inhoud en de praktische regeling wat ontbreken. Ze gaat kort de tussenkomst van haar collega 
naar voren brengen. Eerst en vooral wil zij meegeven dat ze het punt een warm hart toedraagt. Zij vindt 
het leuk dat er zo snel gevolg gegeven kan worden aan het punt van de collega van NV-A en het is ook 
sterk aan te bevelen. Als men zoiets organiseert, dan moet dit ook altijd goed voorbereid zijn met een 
degelijk reglement. In dit punt zijn er geen reglement en duidelijke regels terug te vinden. Er zijn enkele 
vragen of suggesties hierover te maken. Niets is romantischer dan huwen in openlucht en de settings 
van het Brouwerspark of het Bois de Boulogne zijn goed. Het ene koppel geeft er de voorkeur aan om 
in Bois de Boulogne te huwen omdat ze daar hun eerste kus gegeven hebben na schooltijd, terwijl een 
ander koppel het Brouwerspark zal kiezen omdat ze elkaar bijvoorbeeld ontmoet hebben op Grensrock. 
De setting moet dan ook voortreffelijk opgesteld kunnen worden met een tafel met een mooi napje om 
de nodige handtekeningen te plaatsen, stoelen voor de aanwezigen, een bloemstuk, een afsluiting om 
eventuele passanten op afstand te houden. Dat allemaal is haalbaar maar dit vindt men niet terug in het 
voorgelegde nieuwe reglement. Dus kunnen de volgende vragen gesteld worden. Wat als bijvoorbeeld 
2 koppels op dezelfde voormiddag en op 2 verschillende locaties willen trouwen, zullen er dan 2 
settings geplaatst worden? Wie zal er ook instaan voor het plaatsen van tafels en stoelen? Wordt dit 
door de technische dienst of de dienst feestelijkheden gedaan? Als er slecht weer of regenweer 
voorspeld wordt, wie zal er uiteindelijk beslissen of het al dan niet buiten kan plaatsvinden? Wat als 
men goed weer voorspelt en het toch begint te regenen in bijvoorbeeld in Rekkem of Lauwe. Men kan 
vlug naar binnen in het Dorpshuis of in het Applauws? Maar wat als het gebeurt in het Bois de 
Boulogne of in het Brouwerspark? Kan een echtpaar er ook voor kiezen om bijvoorbeeld ter plaatse 
een  muziekgroepje het huwelijk te laten opluisteren? Is er een mogelijkheid zoals in het verleden het 
vaak het geval was, dat het koppel ook vraagt om de genodigden een glas aan te bieden of eventueel 
in een  foodtruck iets te voorzien? Wat als er meer volk komt dan dat er wettelijk toegelaten is op die 
buitenlocaties? Er zijn zeel veel mogelijkheden maar zij herhaalt dat het allemaal zeer goed voorbereid 
zal moeten worden. En in dit punt vindt ze eigenlijk heel weinig informatie. Zij hoopt op een duidelijke 
uitleg van de schepen. Schepen Ponnet antwoordt dat de voorkeur gegeven wordt aan de mensen om 
het zelf te organiseren hoe ze het zelf willen. Door die inspraak moet men zelf zorgen voor het nodige 
materiaal. Dus de inrichting dienen ze volledig zelf te doen. Hoe dat ze het doen, eventueel met een 
muziekje is voor hem geen probleem. De kwestie is dat het goed gaat op die dag voor die mensen 
volgens hun eigen wil. Dat is het belangrijkste. Bij aanpassingen zullen die door het koppel of door de 
ceremoniemeester moeten gedaan worden. Normaal gebeurt alles elektronisch, maar voor dat is er een 
oplossing om het proces-verbaal ter plaatse wordt ondertekend zodat alles legaal verloopt. Dat is de 
normale gang van zaken. Als er meerdere huwelijken zijn op verschillende locaties, dan kunnen de 8 



leden van het schepencollege huwelijken voltrekken. Hij veronderstelt dus dat er 8 huwelijken 
tezelfdertijd kunnen gebeuren en dit kan wel degelijk opgelost worden. Dat is geen probleem. Raadslid 
Maxy antwoordt dat ze niet op alles een antwoord heeft gekregen en het waren natuurlijk veel vragen. 
De belangrijkste kwamen op zich aan bod. Zij vindt het zeer nobel dat schepen Ponnet aangeeft dat het 
eigenlijk gaat om vrijheid, blijheid wat betreft de regels dat alles kan en mag. Want zo begrijpt zij het 
toch. De koppels en de families kunnen instaan voor het aanrijden en het afrijden op het openbaar 
domein om inderdaad stoelen, tafels, meubilair, tenten te gaan plaatsen. Ze vreest en denkt dat er toch 
wel regels  nodig zijn in een samenleving. En ze hoopt dat men niet snel te maken zal hebben met 
situaties waarbij er overlast is voor andere bezoekers van het openbaar domein. Er  mag bijvoorbeeld 
ook geen schade wordt toegebracht aan het openbaar domein en alles moet ook netjes opgeruimd 
worden. Wie gaat er hier voor een stuk de controle over houden? Het is nobel om zo  onmiddellijk zin te 
hebben om te huwen als men dat er inderdaad een feestje op het openbaar domein mag gehouden 
worden. De vraag blijft wie er ceremoniemeester is en is dit de bevoegde ambtenaar of schepen? Blijft 
de schepen dan ook aanwezig van het begin tot het einde? Zij denkt inderdaad dat er moeilijkheden 
kunnen ontstaan als de ceremoniemeester de boodschap moet brengen 5 minuten voor het huwelijk 
dat de plechtigheid wordt afgeblazen omdat het begint te regenen. De koppels zullen daar niet altijd 
mee akkoord gaan. Vandaar vindt ze dat de stad als openbaar bestuur toch een houvast dient te 
bieden aan de mensen en dat dit wel zinvol en belangrijk is. Een houvast vindt men meestal in een 
reglement. Zij heeft ook het reglement van de buitenhuwelijken opgevraagd bij Zwevegem. Daarin 
wordt duidelijk dat er heel wat regels zijn die toch nog wel voldoende ruimte laten aan koppels om te 
huwen. Zij verkiest toch wel een dergelijk reglement. De toekomst zal uitwijzen wat er allemaal zich op 
het openbaar domein kan afspelen. En zij hoopt dat het enkel maar ten goede komt aan de jonge 
geliefden. Zij bedankt voor het antwoord. Raadslid Poot sluit zich volledig aan bij raadslid Bonte-
Vanraes hier vertegenwoordigd door collega Maxy. Zij was vooral een beetje verward door de 
coronamaatregelen van 4 personen buiten terwijl bij een huwelijk er 15 personen toegelaten zijn. Zij 
begrijpt het allemaal niet zo goed hoe dit praktisch wordt uitgewerkt. Het rijmt in haar hoofd niet zo goed 
met elkaar. Zij had ook graag daar wat meer uitleg over gehad. De coronamaatregelen zijn schijnbaar 
wat tegengesteld aan elkaar. Als er zich op Bois de Boulogne mensen op het openbaar domein 
bevinden en die mogen maar met 4 zijn terwijl er een huwelijk bezig is met 15 personen. Ze begrijpt het 
allemaal niet zo goed en het kan misschien aan haar schelen. Schepen Ponnet antwoordt raadslid 
Poot dat gelijk wat er gebeurt, dat dit coronaproof moet gebeuren en dit zolang de coronamaatregelen 
gelden en deze gelden ook voor deze zaken. In openbare ruimten mag men met meerdere groepen 
vertoeven, groepen van maximum 4 mensen. In dat geval staat het koppel met de schepen van dienst 
en eventueel de getuigen ongeveer in 1 groep. En de rest moet zich verspreiden over het domein 
volgens de coronamaatregelen. In elk geval is dit dus niet het probleem. Raadslid Mkrtchyan meldt 
dat ze ietsje positiever is en ze is vooral heel blij dat er een mogelijkheid bestaat om buiten te huwen, 
waarbij er eigenlijk meer mensen bij kunnen zijn. Ze is vooral heel blij dat het voorstel werd 
meegenomen. En ze hoort dat er hier en daar al heel veel vraag naar is. Ze is blij dat het vandaag 
goedgekeurd kan worden, alsook de locaties die worden voorgesteld en die kunnen zeker mooie 
herinneringen opleveren. Zij wil complimenten geven aan het stadsbestuur en ze kijkt uit naar mooie 
ceremonieën. Schepen Ponnet wil nog meegeven dat er vroeger al eens werd gevraagd naar de 
cijfers. Hij deelt mee dat er in 2019 134 huwelijken waren en in 2020 72 huwelijken. Men ziet de nood 
verschijnen om buiten te huwen en die huwelijken kunnen die zaken misschien omhoog trekken.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad keurt de voorgestelde locaties goed.

18. GR/2021/064 | Advies van sportraad, jeugdraad en cultuurforum omtrent verdeling Vlaams 
Noodfonds 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 56. 



Feiten, context en argumentatie

In de gemeenteraad van 16/12/2020 werd onderstaande verdeling van de middelen van het Vlaams 
Noodfonds goedgekeurd.
Het bedrag van €219 000 ten aanzien van verenigingen werd ondertussen aan de adviesraden 
voorgelegd en besproken. Per adviesraad werd een voorstel uitgewerkt die ter goedkeuring aan het 
CBS wordt voorgelegd. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de bijlagen:  

TOTAAL BUDGET NOODFONDS voor stad Menen €546 222
Waarvan geïnvesteerd in 2020: €71 607:

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

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

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

Resterend budget: €474 615 (het gedetailleerde voorstel is te vinden in bijlage):

 €11 552 gedurende 2 jaar 10% bovenop nominatieve subsidie sport, cultuur, jeugd

 €129 063 investeren (infrastructuur) – voorstellen steeds terug te koppelen aan de adviesraden

 €100 000 buffer/sparen - voorstellen steeds terug te koppelen aan de adviesraden 

 €15 000 ikv armoedetoets/armoedeverenigingen (detail in bijlage)

 €219 000 verenigingen (per adviesraad voor te stellen aan het CBS hoe en over welke termijn 
te besteden):
- €73 000 cultuur
- €73 000 sport
- €73 000 jeugd

Ondertussen kwam het cultuurforum, de sport- en jeugdraad samen en stellen zij voor om de middelen 
als volgt te besteden: 
(In bijlage voorstel in detail)

Sportraad - werd reeds als volgt goedgekeurd tijdens het CBS van 10/02/2021:

Artikel 1: het college van Burgemeester en schepenen gaat akkoord om in 2021 30% bovenop de 
basissubsidie van 2019 te betalen en om 2022 20% bovenop de basissubsidie van 2019 te betalen.

Artikel 2: Het college van Burgemeester en schepenen gaat akkoord om beide coronasubsidies samen 
uit te betalen in 2021 indien noodzakelijk en op vraag van de club.

Artikel 3: Het College van Burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat deze subsidie ten
vroegste kan worden uitbetaald na de eerste budgetwijziging van 2021.

Cultuurforum:
- Spreiding van de €73 000 over 3 jaar, per jaar te besteden aan een uniek spektakel (cfr. het 
totaalspektakel 900 jaar Menen) over diverse locaties waar alle verenigingen kunnen aan deelnemen.

- Daarnaast in 2021 een relancemarkt voor alle culturele verenigingen: 1 in Lauwe (het Applauws), 1 in 
Rekkem  (dorpshuis) en 1 in Menen (CC De Steiger of St. Franciscuskerk). Een cultuurmarkt met 
optredens, een goede gelegenheid om nieuwe leden te werven en om de vereniging in de kijker te 
plaatsen. 

Jeugdraad: 

- Gedurende de komende 2 jaar (2021 en 2022) een jaarlijkse investering van 10% gebaseerd op de 
(werkings- en infrastructuur)subsidie van 2019 voor jeugdverenigingen. Circa €10 500

- Tijdens de zomer van 2021: €10 voor elk lid die meegaat op zomerkamp met overnachting.
Circa €7 600



- Realisatie van het investeringsproject “speelcontainers” waarbij drie speelcontainers voor kinderen 
worden ingericht, en één specifiek gericht op jongeren. Jeugdverenigingen zullen 2 maal per jaar een 
speelcontainer naar keuze gratis kunnen ontlenen, inclusief verplaatsing.
Circa €54 900 voor 4 speelcontainers 

Tussenkomsten

Raadslid Soens ziet met zijn fractie toch redelijk wat middelen richting het verenigingsleven gaan. Zijn 
enige bemerking is dat Covid nog altijd aanwezig zal zijn en waarschijnlijk nog niet onmiddellijk uit het 
leven verdwenen zal zijn en hij weet natuurlijk dat de jeugdraad daarover heeft vergaderd en daar een 
unanieme goedkeuring gegeven heeft over het budget van 73.000 euro. Dat wil ook zeggen dat er nog 
steeds geen grote evenementen en dus ook geen inkomsten naar de verenigingen zullen kunnen 
terugvloeien. Hij denkt dat het misschien meer opportuun was geweest om om op korte termijn die 
middelen van 54.900 euro in de verenigingen te investeren in plaats van op de lange termijn. Die 
speelcontainers zijn zeker een mooi initiatief. Zeker omdat de verenigingen het financieel toch niet zo 
breed hebben op dit moment. Op welke termijn zullen die containers klaar zijn? Is het nog voor dit jaar 
of is dit voor de komende jaren? Het is alleszins toch een goed idee, maar hij denkt toch dat die 
middelen zeker op korte termijn beter kunnen terugvloeien naar verenigingen en dit zeker op de korte 
termijn gezien de moeilijke financiële situatie omdat de evenementen ook niet in de komende maanden 
kunnen doorgaan. Dat is zijn enige bemerking. Hij neemt zeker vrede met het voorstel dat de jeugdraad 
ook heeft goedgekeurd maar hij denkt dat deze middelen beter op de korte termijn besteed had kunnen 
zijn. De Burgemeester bedankt voor de opmerking. Wat de containers betreft, die zouden in principe 
moeten gebruiksklaar zijn tegen de zomer en dat is heel snel. Het is wel de bedoeling dat die vanaf juli 
zouden kunnen ingezet worden. Als het raadslid stelt dat die middelen beter geïnjecteerd hadden 
worden in de verenigingen zelf, dan moet gesteld worden dat dit niet de vraag was. Er lagen 
verschillende voorstellen op tafel en die kwamen van de jeugd zelf. Hij denkt dat dit zeer belangrijk is 
dat de jeugdverenigingen zelf voorstellen gedaan hebben en dat voorstel is uit de bus gekomen. Dit 
resulteerde in een fantastisch idee waar iedereen achter stond. Hij verstaat wel dat men altijd meer wil 
en men kan inderdaad die 50.000 euro rechtstreeks naar de jeugdvereniging laten doorstromen in dat 
geval. Maar wat betekent dat concreet voor de jeugdverenigingen en hij stelt zich daar vragen bij. 
Eigenlijk is het beter dat dit ruimer wordt bekeken en in die zin is het ook de keuze van de jeugdraad 
die hier ter goedkeuring ligt. Raadslid Bogaert hoopt dat de klank beter is dan als de schepenen 
tussenkomen, want het is echt moeilijk te volgen. Ze heeft het over het deeltje voor de 
armoedeverenigingen. Zij heeft dit in het dossier gelezen maar er geen detail bij gevonden.  Ze vraagt 
hoe het bedrag van 15.000 besteed zou worden voor die verenigingen? Ze was zeer blij in december te 
vernemen dat er iets voorzien zou worden voor de armoedeverenigingen uit de noodfonds. Haar vraag 
aan de bevoegde schepen gaat over de besteding van dit bedrag en wie mag er hierover advies 
geven? Schepen Declercq antwoordt het raadslid dat op vandaag de armoedeverenigingen 15.000 
euro krijgen van de middelen van de adviesraden voor van cultuur, jeugd en sport. En zij denkt dat 
deze verenigingen daar heel blij mee mogen zijn, want initieel waren deze middelen uiteraard voor de 
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen bedoeld. Bij de steunprincipes zijn er criteria bepaald en op basis 
daarvan zal men nu samen gaan kijken om die middelen tot bij de mensen te brengen die het effectief 
nodig hebben, de mensen in armoede. Momenteel zijn een aantal gesprekken gepland met de 
armoedeverenigingen in de loop van de maand april om met hen te bekijken hoe er idealiter een goede 
samenwerkingsovereenkomst kan afgesloten worden die dan uiteraard voor advies naar het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst gestuurd zal worden. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is het 
orgaan dat de steunprincipes binnen de stad goedkeurt. Raadslid Poot verwijst naar haar vorige 
tussenkomst zoals ze ook al een paar keer heeft aangegeven in de vorige gemeenteraden. Zij vindt het 
bijzonder jammer dat de resterende middelen voor sport en jeugd niet doordacht genoeg worden 
ingezet. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de impact van corona, die verschillend is voor 
heel wat verenigingen. En net daarvoor dient dat Noodfonds. Als de verenigingen niet worden 
bevraagd, kan men onmogelijk weten welke moeilijkheden de verenigingen hebben. Verenigingen die in 
2019 al grote werkingssubsidies kregen, krijgen dus gewoon opnieuw een groter deel van de koek. 
Zelfs als is die impact minder groot. Want alle verenigingen hebben te kampen gehad met de gevolgen 
van corona, maar de één wat meer dan de andere. Dan is het echt wel nodig dat men gaat kijken welke 
vereniging het meest ondersteund moet worden. Het is natuurlijk leuk als je aan elke vereniging iets 
kan geven en zo hoort men niemand klagen en moet er ook niet veel energie in gestoken worden. 



Volgens haar is dat ook de reden waarom de verenigingen akkoord gaan. Ze krijgen elk een stukje 
meer. Dat is wel niet de bedoeling van het Vlaams Noodfonds. Dat werd net opgericht om na te gaan 
welke verenigingen er in moeilijkheden zijn geraakt en welke er optimaal ondersteund moeten worden 
en niet gewoon om iedereen een beetje meer geld te geven. Het plan dat het Vlaams Noodfonds voor 
ogen had, wordt duidelijk niet gevolgd. Nog maar pas was er het voorbeeld van Chiro Oskaarke die in 
moeilijkheden kwam bij de afbetaling van de leningen en daar ziet men echt de impact van corona. Dan 
is het spijtig dat er gewoon wordt gewerkt met de verdeelsleutel van 2019 waarbij ze gewoon wat extra 
geld hebben gekregen, terwijl ze misschien juist meer hadden moeten krijgen. Zij vindt echt dat het geld 
beter op een ander manier zou verdeeld worden aan de hand van een impactanalyse en het in kaart 
brengen van de verenigingen met de meeste noden, zodat ook de juiste verenigingen het meest 
ondersteund worden, zoals er eigenlijk tal van voorbeelden zijn in vele gemeenten en steden waar dat 
men wel ziet dat het nodig is. Zij vindt het bijzonder jammer dat er hier toch voor Sinterklaas wordt 
gespeeld en dat er hier eigenlijk niet meer werd gedaan althans wat betreft de middelen voor jeugd en 
sport. En daarom gaat ze ook tegenstemmen. Schepen Vanryckegem antwoordt raadslid Poot dat ze 
met grote aandacht geluisterd heeft en het is inderdaad belangrijk dat al de verenigingen ondersteund 
worden. Het raadslid heeft aangehaald dat ze wenst dat er een impactanalyse gemaakt wordt om op 
basis daarvan de subsidies toe te kennen. Dit is al besproken geweest in de adviesraden en men zou 
daar apart nog eens moeten nagaan welke noden er zijn. In alle adviesraden vond men dat eigenlijk de 
bestaande subsidiereglementen dat volledig in kaart brachten. Hoe werken de verenigingen, welke 
initiatieven nemen ze tot 2020, welke activiteiten worden er opgenoemd en dat is eigenlijk een mooie 
staalkaart waarvoor elke vereniging staat. Ook de subsidiereglementen worden eigenlijk in elke 
adviesraad apart doorheen de jaren bediscussieerd en vormen eigenlijk een volledig ondersteunend 
draagvlak. Ze pleit ervoor om de verenigingen niet te bezwaren met een extra administratieve last 
waarbij men als voorzitter nog een analyse moet maken van de zaken die men al weet. Het best is om 
de bestaande subsidiereglementen te gebruiken die alle evenwichten in kaart brengen waarbij altijd op 
een democratische manier de middelen werden toegekend. Op deze reglementen baseert men zich om 
die subsidies toe te kennen en dit is eigenlijk op vraag van de verenigingen zelf om de bestaande 
subsidiereglementen van zowel sport, jeugd als cultuur te gebruiken zodat men niet de tijd van een jaar 
moet rekken om dat helemaal in kaart te brengen, zoals men weet hoelang de dossiers lopen voor de 
subsidies. Zij heeft het dan over het cultuurforum bijvoorbeeld dat een periode rekent van 3 maanden 
na de indiening om de subsidies af te handelen en toe te kennen. Voorafgaan aan dat is er nog een 
termijn van 2 maanden voor alle verenigingen om dat op te stellen. Met de subsidiereglementen doet 
men eigenlijk hetzelfde, namelijk het in kaart brengen van het aantal leden, en de noden en zo verder. 
Als er er activiteiten of vernieuwingen zijn, dat dit eigenlijk op basis van de adviezen van de 
adviesraden besproken wordt die eigenlijk een volledige weergave zijn van de verenigingen die aan 
tafel zitten. Dat is eigenlijk een volledig democratisch gegeven. Alle mensen die een vereniging 
vertegenwoordigen en iedereen wordt daarop uitgenodigd. Als de adviesraden voorstellen om dit op die 
manier te doen, dan is dit correct en helder en dat wordt ook meerdere jaren altijd op die manier 
gedaan.  Men speelt hier niet voor Sint-Niklaas, want het volgende punt gaat over Sint-Niklaas. 
Eigenlijk is dit  luisteren naar de verenigingen die dit hebben ingediend. Een tweede zorg is het omdat 
ze gespaard blijven van extra dossierwerk. Op die manier blijven alle verenigingen zelf de baas en 
waken ze over het budget. De adviesraden hebben dit autonoom besproken, bediscussieerd en dan 
ingediend. De stad volgt hen dus hoe het beter georganiseerd kan worden. Hier speelt men geen Sint-
Niklaas want de verenigingen hebben zelf het budget mogen voorstellen. Zij denkt dat dit de optimale 
manier is om participatief te werken met de verenigingen. Raadslid Soens meldt dat hij vanuit zijn 
fractie grotendeels akkoord gaat met de stelling van raadslid Poot. Hij heeft die vraag ook al eens 
gesteld op een bijeenkomst van de jeugdraad om eigenlijk duidelijk te weten wat de financiële impact is 
tot op heden. Wat betreft de administratie heeft hij dit ook eens bevraagd bij de verschillende 
verenigingen zelf en dit vormt niet zo een heel groot werk want het merendeel houdt toch jaarlijks een 
mooi financieel overzicht bij van alle activiteiten. Hij denkt niet dat het  een hels werk is om dat eens op 
te lijsten. Hij gaat zich hierin onthouden met zijn fractie. De Voorzitter antwoordt dat de stemwijze van 
de fractie werd genoteerd. Raadslid Bogaert komt nog eens terug op de vorige tussenkomst als ze het 
goed begrepen heeft. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gaat dus volgens de steunprincipes 
beslissen over de toekenning van deze subsidies, zoals ze dit ook doet voor het  toekennen van 
subsidies aan individuen en niet aan verenigingen. Dus dat is een beleidskeuze, maar ze wil wel 
duidelijkheid wat de beleidskeuze is of wordt het alleen individueel. Ze volgt ook raadslid Poot als ze 
stelt dat het een beetje Sinterklaas is. Maar zij wil van de bevoegde schepen een duidelijk antwoord of 



de subsidie via de vereniging of individueel wordt toegekend. Raadslid Poot is niet helemaal akkoord 
als het gaat over de bestaande subsidiereglementen, want die zijn gemaakt net voor corona. Dat heeft 
niets te maken met de corona, want door corona hebben de verenigingen schade geleden. Deze 
subsidiereglementen staan daar helemaal los van. Dat heeft niets met elkaar te maken. Daarnaast zijn 
er de adviesraden en zij weten dat ook. Zij heeft ook nog vroeger in haar jeugdige jaren (nog niet 
helemaal voorbij) in een adviesraad gezeten. Deze raden worden meestal ook bemand door de meest 
mondige verenigingen en niet alle verenigingen worden daar gehoord. De verenigingen die het moeilijk 
hebben zal men daar niet vlug horen. Daarnaast is er de financiële impact van corona die men nu nog 
niet kan zien en dat is nu nog niet aan de orde. Dat zal men maar pas later zien. Het is daarom heel 
belangrijk dat men nu aan de slag moet gaan met dit goed in kaart te brengen. Dit is nog lang niet op 
zijn einde en zij gaat niet akkoord met wat er gezegd is geweest. Schepen Declercq beantwoordt de 
vraag van raadslid Bogaert en ze zal waarschijnlijk in herhaling vallen. De middelen verkregen vanuit 
jeugd, sport en cultuur gaan naar het sociaal huis om verdeeld te worden onder de 
armoedeverenigingen, dus de verenigingen die werken met mensen in armoede. Vanuit het sociaal 
huis vindt men het belangrijk dat die middelen effectief goed terecht komen en samen met de 
armoedeverenigingen zal bepaald worden hoe die middelen daar naartoe gaan. De verenigingen 
worden uitgenodigd op 21 en 22 april en zij denkt dat de vereniging van het raadslid op 21 april aan de 
beurt komt. Dus wordt er met die mensen aan tafel gezeten en wordt er een voorstel gedaan. En dat 
voorstel van de verdeling van die middelen naar de verenigingen toe, maar in het belang van de 
individuele mensen in armoede, zal teruggekoppeld worden naar het Bijzonder Comité dat een advies 
zal geven. Het Bijzonder Comité kan meer dan individuele steundossiers voor individuele mensen 
adviseren. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst kan eigenlijk advies geven over het sociaal beleid van 
de stad of gemeente. En in die zin zal men dat ook doen. Voor alle duidelijkheid die middelen gaan wel 
degelijk naar de verenigingen en het zal in overleg zijn met de mensen van het sociaal huis en na 
advies van het Bijzonder Comité. Schepen Vanryckegem antwoordt nog kort op de vragen van 
raadslid Soens en raadslid Poot. Team 8930 ziet de adviesraden als een partner om te beslissen. Zij 
heeft heel veel respect voor de besluitvorming en voor de democratische weergave van het 
verenigingstype. Als de raden adviseren om de administratieve impact niet te vergoten in deze moeilijke 
tijden en om respect te hebben voor een evenwichtige verdeling, dan houdt het stadsbestuur hiermee 
rekening. De stad gaat niet in tegen het advies van de eigen adviesraden. De stad respecteert hen en 
trekt dat ook niet in twijfel. Zowel de jeugdvereniging van raadslid Soens, als de cultuurvereniging van 
raadslid Poot of andere verenigingen, zullen daar ook hun stem in gehad hebben. En het gaat niet 
enkel over de grote roepers die daar een stem in gehad hebben, maar er wordt naar iedereen 
geluisterd. Vandaar dat zij vraagt aan de gemeenteraad om toch het advies van de adviesraden zeker 
te blijven respecteren. Als de gemeenteraad hier zou ingaan tegen de adviesraden om hier losweg en 
boudweg zelf te beslissen, dan zou ingaan tegen de eigen principes van participatie. Maar als de 
raadsleden zich willen onthouden, dan is het de eigen keuze. Maar ze is al blij dat er in de adviesraden 
geen zulke discussies naar voren komen en dat men wel luistert naar elkaar met respect en solidariteit 
naar elkaar toe. Met de buffer die er nog is in de komende jaren kan men zeker nog ingaan op vragen 
naar nuances of als verenigingen zich in moeilijkheden bevinden. Als men die vragen krijgt, dan zullen 
die ernstig genomen worden en gezocht worden naar een oplossing. Schepen Vanryckegem meldt na 
de uitkomst van de stemming dat het schepencollege het betreurt om te moeten  vaststellen dat de 
adviesraden en hun voorstellen niet gevolgd worden door de gemeenteraad. Dit is vreemd en dit is toch 
wel een moeilijk signaal om over te brengen naar de adviesraden. Dit zal zo worden  doorgegeven bij 
de volgende vergaderingen. Raadslid Poot vraagt gewoon aan schepen Vanryckegem dat ze eigenlijk 
ook de argumentatie zou willen doorgeven aan de adviesraden waarom er werd tegengestemd. Zij wil 
het gewoon duidelijk maken dat het op een andere manier kan. De adviesraden weten zelf niet dat het 
op een andere manier kan. Dus zij zou graag hebben dat men ook de argumentatie doorgeeft aan de 
adviesraden waarom er is tegengestemd. De Voorzitter wenst het debat niet opnieuw te heropenen 
en  elk heeft zijn zeg gehad omtrent dit punt.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, 
Lianna Mkrtchyan), 2 stemmen tegen (Philippe Mingels, Karolien Poot), 11 onthoudingen (Martine 



Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen van de sportraad, jeugdraad en het 
cultuurforum. 
Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de verdeling van deze middelen en het toewijzen van 
deze budgetten bij de eerstvolgende budgetwijziging aan de budgetsleutels van cultuur, sport en 
jeugd. 

19. GR/2021/065 | Investeringstoelage Sint-Niklaas Rekkem: binnenschilderwerken kerk 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Artikel 41 §2 23° van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

Feiten, context en argumentatie

In het meerjarenplan 2020-2025 van zowel de stad als de kerkfabriek is een investeringstoelage 
voorzien voor kerkfabriek Sint-Niklaas Rekkem voor een totaal van €60.000.

In de gemeenteraad van 16 december 2020 werden de subsidies voorzien in het meerjarenplan 2020-
2025 toegekend.  

Op 8 maart 2021 bracht het kerkbestuur Sint-Niklaas Rekkem per e-mail de stad Menen op de hoogte 
van de binnenschilderwerken aan de kerk. De werken werden toegewezen aan Decoratie Watteyn voor 
een bedrag van €59.592,50 (zie bijlagen).

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: Goedkeuring tot uitbetaling van een investeringstoelage van maximaal € 60.000 
aan kerkfabriek Sint-Niklaas Rekkem voor binnenschilderwerken aan de kerk a rato van indienen van 
betaalde facturen. 
Een werfbord wordt voorzien waarbij de stad investeert in erfgoed.

20. GR/2021/038 | Goedkeuring verslag vorige zitting dd. 3 maart 2021 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

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 maart 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.



Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

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

21. GR/2021/069 | 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. (punt bij hoogdringendheid) 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

 De gemeenteraad is bevoegd om onderhavig besluit te nemen.

 Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om onderhavig besluit te nemen zo zij 
hiervoor door de gemeenteraad werd gedelegeerd.

 Zo de gemeenteraad niet tijdig kan samenkomen om onderhavig besluit te nemen, kan op 
grond van artikel 269 DLB bij hoogdringendheid de samenwerkingsovereenkomst goedkeuren 
m.h.o. op het bekomen van de nodige accounts doch onder voorbehoud van bekrachtiging van 
deze beslissing op de eerstvolgende gemeenteraad waarop dit wetmatig kan geagendeerd 
worden.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Feiten, context en argumentatie

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing. 

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over 
hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te 
beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.

Op datum heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, 
quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 uitgewerkt, 
met een bijhorende subsidie.

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van datum kiezen tussen de volgende opties:

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching

 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én  aanvullend 
lokaal contactonderzoek.

 



De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van 
de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.  

De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie 
van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

De gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal 
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 
40 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt en 20 euro per afgehandeld 
ticket/werkorder van hoog risicopatiënten voor een periode van 1 april 2021 tot 31 mei 2021.

Via W13 zet de gemeente reeds sedert 1 november 2020 in op de engagementen zoals deze bedoeld 
zijn in optie 2.  Samen met de andere lokale besturen die zich verenigd hebben in W13, wil de 
gemeente dit engagement verlengen

 Het optreden van W13 gebeurt binnen al deze engagementen met inachtneming van de bescherming 
van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

 Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het 
kader van COVID-19 en het uitvoeringsbesluit van 12 juni 2020, voorzien dat de taken zoals opgelegd 
in artikel 44 van het preventiedecreet, meer bepaald het tegengaan van de verspreiding van infecties, 
uitgevoerd zal worden door een samenwerkingsverband dat een contactcentrum opricht dat belast 
wordt met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een bevestigde of vermoedelijke 
diagnose van COVID-19, of van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met 
een persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19. Met 
voornoemde doelstelling kan W13 dan ook in naam en voor rekening van de gemeente als verwerker 
voor het Agentschap Zorg en Gezondheid optreden en kunnen ze rechtstreeks toegang hebben tot de 
databank Sciensano – gegevensdatabank. 

 W13 zorgt samen met de gemeenten die zich hierin hebben verenigd, voor de nodige capaciteit en 
middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.  Voor de inzet van medewerkers in functie van 
het lokale contactonderzoek wordt voorzien in de nodige technische opleiding en aansturing (door 
Smals vzw en het consortium Opsporing).  

De afspraken i.v.m. de aard en de uitvoering van de complementaire engagementen (incl. 
contactonderzoek) werden formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en W13, deze worden nu verlengd via het addendum in bijlage.

 Deze complementaire engagementen doen geen afbreuk aan de engagementen die door W13 in de 
bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze 
werking nog te versterken. 

 
Door huidig besluit kunnen de complementaire engagementen in naam en voor rekening van de 
gemeente worden opgenomen door W13. 

 De uitvoering ervan zal dus gebeuren door W13. 

 

Het bewoording van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 laat echter niet toe 
dat de subsidies worden aangevraagd vanuit de regiowerking.  De gemeenten moeten deze subsidies 
zelf aanvragen. 

 

Tussen de gemeenten die zich verenigd hebben in W13 wordt dan ook volgende overeenkomst 
gemaakt :  

 De gemeenten die zich verenigd hebben in W13 gaan ermee akkoord dat omwille van de 
bepalingen in het besluit, de forfaitaire alsook variabele subsidie van de gemeente wordt 
opgevraagd door de stad Kortrijk en vervolgens wordt doorgestort aan W13.



Tussenkomsten

Raadslid Maxy komt kort tussen en dit betreft hier een verlenging waarbij het eerste deel of de opstart 
van de regionale contacttracing en brononderzoek reeds goedgekeurd werd en dit betreft de 
verlenging. Er wordt gesproken over een forfaitbedrag dat de lokale besturen vanuit Vlaanderen krijgen. 
Dat betreft 0,125 euro per inwoner waarbij dus alle W13-gemeenten dit forfait ontvangen en geven dit 
ook door aan W13.  Daarbovenop zal men ook via ieder voltrokken contact dat men heeft gehad met 
een positieve patiënt en ook met een hoog risico contact 20 tot 40 euro per contact krijgen. Zij merkt dat 
in de praktijk de contact tracing tijdens de eerste golf niet op punt stond en waaraan een uitgebreide 
Pano-reportage werd gewijd. Ze merkt dat de kruissnelheid van de contacttracers op vandaag wel zeer 
efficiënt en zeer snel verloopt. Zij durft dan ook kritisch op te merken in hoeverre het zinvol is om op 2 
sporen aan die contacttracing te gaan doen. Enerzijds zijn er de Vlaamse contacttracers die enorm snel 
de contactpersonen of de besmette mensen kunnen bereiken en anderzijds is er nog het regionale W13 
die dan ook nog eens de mensen opbelt. Dus worden in de praktijk besmette patiënten tweemaal 
opgebeld, tweemaal gecontacteerd om tweemaal hetzelfde verhaal te doen. Op zich is het niet slecht 
en een herhaling kan uiteindelijk maar in zo'n situatie ten goede komen of zeker aankomen. Maar 
uiteindelijk zijn dat wel middelen die de stad als lokaal bestuur aan het bovenlokale doorgeeft, terwijl er 
misschien ook kan nagedacht worden in hoeverre dat die middelen ook lokaal kunnen ingezet worden. 
In het verleden werd er ook gesproken van de stedelijke crisiscel. In de praktijk merkt zij nogmaals dat 
de communicatie naar de eerstelijnsgezondheidszorgwerkers nog een pak beter kan. Men werkt zeer 
vaak met persberichten waarbij de dokters bij wijze van spreken via de mediakanalen dienen te lezen 
wat de standpunten of de genomen maatregelen zijn. Dus op dat vlak vindt zij dat misschien in de 
toekomst ook de middelen die Menen ontvangt nog beter ingezet kunnen worden in Menen. Want op 
vandaag vindt ze dat die communicatie vanuit de stedelijke crisiscel naar de praktijk en  naar de 
mensen in de frontlinie echt wel beter kan. Misschien dat het goed is om daar nog meer focus op te 
leggen. Zij keurt dit punt goed, maar het is nogmaals een verlenging. Maar het is wel een oproep om 
ook lokaal middelen in te zetten zeker naar communicatie toe. Constant veranderen de richtlijnen en 
soms zeer snel. Patiënten die de instagrampagina volgen van de stad Menen zijn soms sneller of beter 
ingelicht dan eigenlijk de gezondheidswerkers zelf. Dat is wel duidelijk dat er iets schort of tekortschiet. 
Schepen Declercq stelt dat er niet zo een kort antwoord op gegeven kan worden vermits het gaat om 
een heel belangrijke materie. Het is effectief zo dat in de eerste Covidperiode de contacttracing nog niet 
op punt stond en ondertussen staat die wel op punt vanuit Vlaanderen en minder mag men ook niet 
verwachten. Maar het is wel belangrijk om aan te geven dat vanuit de regio er effectief naar gestreefd 
wordt en het hen ook lukt om iedereen te bereiken. De mensen zijn heel positief dat iedereen bereikt 
wordt. Het raadslid zegt zelf dat herhaling in deze belangrijk is. Zij denkt nog er nog veel meer kan 
gedaan worden dan de bovenlokale contacttracing als ze de reacties hoort van de mensen die 
gecontacteerd werden. Er kan nog wel nog extra dienstverlening en zorg aangeboden worden voor 
mensen die door de quarantaine of door de isolatie in problemen zitten. In die zin denkt ze dat het 
zeker nog altijd een meerwaarde is om die contactopsporing regionaal te organiseren. Dat wordt dan 
verder als lokaal bestuur individueel door de stad georganiseerd. Vervolgens is ook de expertise 
aanwezig binnen de diensten. Voor de andere punten die werden aangehaald naast de contacttracing 
denkt te kunnen stellen dat voor ieder punt waarin Covid aan bod komt, er altijd overleg of crisisoverleg 
of overleg met de partners uit de eerstelijnszorg of de eerstelijnszone wordt georganiseerd met al de 
bevoegde partners die daar aan tafel zitten en dat zij effectief gecontacteerd worden met alle nodige 
zaken die op dat moment voorhanden zijn. Er zijn daar afspraken over en die afspraken worden 
gevolgd. Zij denkt dat een beetje verregaand is om te zeggen dat er enkel via de pers wordt 
gecommuniceerd. Er wordt effectief intern heel wat gecommuniceerd met de bevoegde partners en dat 
haalt uiteraard niet de krant. Raadslid Maxy stelt duidelijk dat ze niet zegt dat er enkel via pers wordt 
gecommuniceerd. Zij stelt in de praktijk ook vast dat er wel degelijk zeer weinig communicatie formeel 
gestuurd wordt naar de eerstelijnsgezondheidszorgwerkers in Menen en dat is ook een tekortkoming 
om eigenlijk goede zorgen te leveren en om sterk naar buiten te komen als stad. Het is een oproep om 
eventueel de interne afspraken of de communicatielijnen misschien ook goed te gaan bewaken in de 
toekomst. Schepen Declercq wil nog vragen aan het raadslid wanneer ze bedoelt met de zin als zij 
zegt dat wij in de problemen komen? Bedoelt zij de fractie of iemand anders? Want het is zo dat alle 
communicatie altijd in overleg verloopt met de medische expert en dat alle eerstelijnszorgverleners daar 
ook bij betrokken worden en ze weet niet of er nog andere partners zijn in deze zoals bijvoorbeeld een 
politieke partij. Ze veronderstelt niet dat die daarin moeten betrokken worden. Raadslid Maxy 
antwoordt zoals eerder in haar tussenkomst dat ze beroepshalve spreekt en niet over de politieke 



fractie maar ze spreekt wel degelijk over de praktijk. Schepen Vanryckegem komt tussen omdat ze 
zich ook aangesproken voelt namens de crisiscel onderwijs. Ze vindt en ze stelt vast dat men hier in de 
gemeenteraad zit voor alle inwoners en men zit hier niet beroepshalve voor één centrum waarvoor het 
raadslid nu waarschijnlijk spreekt. Het lijkt haar het verkeerde platform. Dus alle overwegingen die het 
raadslid beroepshalve maakt, moet ze via de juiste kanalen in dat overleg brengen en dat is dan via de 
huisartsen of de eerstelijnszone of de crisiscel waarin alle experten zitten die namens alle huisartsen 
spreken. Zij roept dan ook het raadslid op om met haar beroepshalve activiteit daarin constructief en 
collegiaal de stad te ondersteunen. Want in alle coronamaatregelen en in alle aanpak die men voert en 
in alle overlegmomenten wordt door iedereen een pluim gegeven voor de kordate positieve aanpak in 
deze cirsis en ze heeft het dan over alle partners, gaande van het onderwijs, de artsen, de 
ziekenhuizen en de mensen die zich vrijwillig inzetten zonder dat de stad enige partner of enig centrum 
wil voortrekken en voor alle inwoners wenst de stad hetzelfde proberen te doen. Zij vindt het een beetje 
misplaatst dat het raadslid hier beroepsmatig spreekt en niet voor alle inwoners maar namens haar 
werkgever en dit is niet de stad. Raadslid Maxy antwoordt dat ze het in de gemeenteraad zegt omdat 
ze in het belang van alle inwoners wenst te spreken. Zij merkt wel degelijk in de praktijk, dagdagelijks 
een gebrek aan communicatie die ook eigenlijk ervoor zorgt dat er een niet efficiënte of toch geen vlotte 
aanpak is binnen de zorgverstrekking hier in Menen. Zij voelt zich zeker niet aangesproken dat zij enkel 
voor een werkgever of centrum spreekt. Maar zij spreekt eigenlijk in het belang van alle inwoners. Zij 
denkt dat alle inwoners in Menen baat hebben bij een goede communicatie vanuit de stad en vanuit de 
stedelijke crisiscel of noem maar op, als het gaat over richtlijnen naar de zorgverstrekkers in Menen.

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, 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), 1 onthouding (Eddy Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1
De Gemeenteraad neemt kennis 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.

Artikel 2
De Gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum en keurt dit goed.

Artikel 3 

De Gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 
maart 2021 om hiertoe mandaat te geven aan W13 om in haar naam en voor haar rekening het 
addendum te ondertekenen engagementen verder op te nemen. 

Artikel 4 

De Stad Kortrijk wordt  gemandateerd om zowel de variabele als de forfaitaire subsidie in naam van de 
gemeente aan te vragen bij het agentschap Binnenlands Bestuur, en door te storten aan het 
samenwerkingsverband W13. 

22. GR/2021/039 | Mondelinge vragen gemeenteraad. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Mattias Eeckhout, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

DLB art. 31

Juridische grond



Huishoudelijk reglement art. 11
DLB art. 31

Feiten, context en argumentatie

Raadsleden raadsleden  Vandendriessche, Ugille, Mingels en Maxy hebben mondelinge vragen 
ingediend.
 

Mondelinge vragen van raadslid Vandendriessche
1. Vraag ivm eigendom in het buitenland: geen recht op sociale woning.
Betreft eigendommen in het buitenland : geen recht op sociale woning. 
De regels omtrent de sociale huisvesting in Vlaanderen bepalen dat wie een sociale woning huurt, geen 
vastgoed mag bezitten. Ook niet in het buitenland. Ook niet in mede eigendom. De Vlaamse 
Maatschappij voor sociaal wonen geeft dit duidelijk aan op haar webstek. U mag als huurder geen 
woning of bouwgrond in eigendom hebben, of het volledig vruchtgebruik ervan hebben. Zelfs als u maar 
een paar procent volle eigendom bezit, dan mag dit niet. Deze regels gelden voor de huurder 
en  inwonende partner. Hebt u als huurder wel een eigendom in binnen of buitenland, dan moet u dit 
melden aan het sociaal verhuurbedrijf  daar u geen recht hebt op een sociale woning. Hebt u wel 
eigendommen, en u meld dit niet, dan is dit sociale fraude en staan daar boetes en uitzettingen op. Mijn 
vraag is of onze stad weet geeft van deze overtredingen? Worden deze inbreuken onderzocht , wordt 
er opgetreden tegen deze overtredingen? Hoe worden deze maatregelen tegen sociale fraude 
opgevolgd? Worden overtreders daadwerkelijk aangepakt en uitgezet uit hun onterecht verkregen 
sociale woning?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de stad Menen vertegenwoordigd is in de raad van bestuur van 
de twee belangrijkste sociale huisvesters in onze stad, de woonmaatschappij !Mpuls en het sociaal 
verhuurkantoor 'de Woonsleutel'. In tegenstelling tot quasi alle andere sociale 
huisvestingsmaatschappijen is het zelfs zo dat de volledige gemeenteraad vertegenwoordigd is in de 
raad van bestuur van Impuls, dus ook de fractie van het raadslid. De bestuurders worden verondersteld 
erop toe te zien dat de regels van de voogdijoverheid, in dit geval de Vlaamse maatschappij voor 
Sociaal Wonen, strikt worden opgevolgd. Alle gevallen van fraude worden, eens ze bekend zijn, 
behandeld in de raad van bestuur. Hij hoopt te mogen veronderstellen dat dit nieuws zijn fractie ook 
bereikt via jullie vertegenwoordiger. Hij denkt dit en hij is er toch wel zeker van. Aan uw 
vertegenwoordiger is gevraagd dat hij alle verslagen doorstuurt naar jullie fractie. De problematiek 
waarnaar u in de titel van de vraag verwijst en die de laatste weken in de actualiteit was doordat 
minister van huisvesting Diependaele een nieuw initiatief bekendmaakte, werd in de raad van bestuur 
van 9/10/2019 reeds besproken. Tijdens die bespreking werd de aanpak besproken die aan de raad 
van bestuur werd voorgesteld op 28/8/2019 door een bedrijf dat onderzoeken naar eigendommen in het 
buitenland uitvoert o.a. in opdracht van enkele andere huisvestingsmaatschappijen. In die raad van 
bestuur werd beslist dat het verder aangekondigd initiatief in het Vlaams regeerakkoord zou worden 
afgewacht. Met de nieuwe mogelijkheden krijgen de sociale huisvesters eindelijk de kans om hun 
controles naar de eigendommen te vervolledigen. Tot op heden was het voor hen geen probleem om 
eigendommen in België op te sporen maar voor eigendommen in het buitenland was dit moeilijker. 
Bovendien zorgt Vlaanderen er nu voor dat de onderzoeken die daarvoor nodig zijn, in geval de fraude 
wordt bewezen, volledig worden betaald door Vlaanderen. De stad heeft via haar vertegenwoordigers in 
de raad van bestuur weet van overtredingen. Deze dossiers worden besproken en beslist in de raad 
van bestuur. De inbreuken worden wel degelijk onderzocht en er wordt opgetreden. Hij verwijst hierbij 
nogmaals naar de  aanwezigheid van uw vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Domicilie- en 
sociale fraude wordt strikt opgevolgd. Zonder in detail te kunnen ingaan op de behandelde dossiers kan 
ik u meegeven dat er in de laatste drie jaar 16 dossiers werden behandeld met stopzetting van het 
huurcontract tot gevolg met in totaal een terugvordering van 34.658,32 € voor onterecht ontvangen 
sociale kortingen tot gevolg : 7 dossiers in 2018, 7 in 2019 en 2 in 2020. Doordat dergelijke 
onderzoeken gebeuren in samenwerking met de politiediensten, lag het aantal dossiers in 2020 lager 
door het vele andere werk door corona. U merkt dat het stadsbestuur erover via zijn 
vertegenwoordigers in !Mpuls dat sociale woningen gaan naar de mensen die er recht op hebben. Dit 
was zo en dat blijft zo. Meer nog, huurders die een eigendom hebben in het buitenland zullen vanaf nu 
nog meer moeite hebben om dat te verbergen. Ze spreken hier over alle huurders, wie ze ook zijn en 



over alle eigendommen, waar ook. Maar hij vermoedt dat dit antwoord net wat verder gaat dan de 
bedoelingen die u met uw vraag ongetwijfeld had. Raadslid  Vandendriessche antwoordt dat het 
nodig is dat het gebeurt en hij bedankt de schepen voor zijn mooie antwoord en ook voor de goede 
doelstellingen.

Mondelinge vragen van raadslid Ugille.
2. Vraag ivm de aanleg van het snoezelbos ter hoogte van de hoek Volkslaan-Bruggestraat.
Momenteel is de aanleg van het “ snoezelbos “ ter hoogte van de koek Volkslaan – Bruggestraat in 
uitvoering. Hierbij stellen wij toch enkele vragen en opmerkingen: - Werd er advies gevraagd bij de 
OAR ( vervanger van de vroegere toegankelijkheidsraad voor vragen omtrent toegankelijkheid ) bij de 
aanleg van dit bos? - Wij zien dat de toegang tot het centrale platform, waar enkele zitbanken komen 
reeds aangelegd is. Waarom is hiervoor gekozen om dit aan te leggen in gegoten beton, daar waar de 
Stad opteert om zoveel mogelijk gebruik te maken van water doorlatende materialen bij de aanleg van 
opritten en parkeerplaatsen bij particulieren. Heeft de Stad hier geen voorbeeldfunctie bij de aanleg van 
dergelijke paden? - De toegang tot dit platform werd aangelegd recht op de beek en de helling om op 
het platform te komen is zeer scherp: het wordt voor rolstoelgebruikers en personen met een rollator 
problematisch om deze te gebruiken. Als je naar beneden moet is het nog enigszins doenbaar indien u 
beschikt over goede remmen, maar als u van beneden naar boven moet is het alsof je de “ Mont 
Ventoux “ op moet. - Kon de toegang tot dit platform niet beter aangelegd worden in het verlengde van 
de toegang vanuit de Volkslaan, om tot een langere en minder scherpe helling te komen? - Een vraag 
die wij ons ook stellen is of het Stadsbestuur misschien bezig is om in deze omgeving een 
hindernissenparcours aan het aanleggen voor rolstoelgebruikers? Een tijdje geleden werd een deel van 
het voetpad in de Volkslaan heraangelegd en naar aanleiding van deze werken stelde ik reeds een 
mondelinge vraag over de hindernissen ter hoogte van het voetbalplein, waar ter hoogte van twee 
bomen de boordstenen weliswaar verlaagd werden om rolstoelgebruikers de mogelijkheid te bieden, na 
het nemen van 8 bochten van 90°, om via de parkeerstrook doorgang te bekomen. Indien zij het geluk 
hebben dat er geen auto’s geparkeerd staan, als zij er passeren, kunnen zij via deze parkeerstrook 
verder. Anders moeten zij via de rijbaan.

Schepen Roose antwoordt dat het zo is dat er voor het ontwerp gewerkt werd met een jury vanuit de 
Vlaamse overheid en dat er advies werd gevraagd aan de woonzorgcentra en de De Pelikaan die hen 
geadviseerd hebben bij de opmaak van het snoezelbos. Dit werk werd in eigen beheer gedaan. Het 
klopt inderdaad dat er geborsteld beton gebruikt werd en daar is een goede reden voor. Bij de 
vastloopvlak die met bomen omgeven wordt, wil men het loopvlak heel vlak kunnen houden. Dat is heel 
belangrijk voor rolstoelgebruikers en rollators met het oog op de toegankelijkheid en de vrijheid om dit 
te gebruiken in de verschillende type configuraties. Het is ook onderhoudsarm zonder onkruidgroei en 
het is een duurzame oplossing voor die omgeving. Naar toegankelijkheid toe wilde men daar zeker 
gebruik van maken en dit stukje verharding wordt niet echt als een probleem gezien omdat dit ligt in 
een omgeving die volledig onthard is en waar de waterinsijpeling van dit pad heel vlot kan lopen naar 
de ondergrond. Bij een groter  verhardingsproject zou er inderdaad een andere oplossing gekozen 
moeten worden. Wat betreft de helling het is zo dat de zone op een hoogte ligt en langs de andere kant 
is er ook nog een vlakker element en dat als hoofdas door rolstoelgebruikers gebruikt kan worden. Het 
is inderdaad zo dat er rekening gehouden werd met de bestaande omgeving om dit project uit te 
werken. Vandaar dat ook de zitgelegenheden bereikbaar zullen zijn, ook voor mensen die het wat 
moeilijker hebben. Raadslid Ugille antwoordt nog dat hij helemaal niet akkoord is met die helling. Het 
is misschien een beetje beroepsmisvorming van hem. Want in het verleden heeft hij honderden 
risicoanalyses uitgevoerd. En hij ziet daar een serieus risico. Als er daar iemand met zijn rolstoel naar 
beneden gaat, dan hij komt daar terecht op de beek. Hij vermoedt dat er daar personen zullen zijn die 
daarin zullen terechtkomen. En anderzijds hij heeft ook het nadeel of misschien het voordeel om soms 
met iemand met een rolstoel op weg te zijn. Hindernissen nemen is niet zo evident en die helling is 
zeker een berg van minimum 10%. En hij vindt dat echt niet verantwoord. Hij is akkoord dat er een 
andere weg is helemaal op het einde. Maar normaal gezien komende vanuit de Volkslaan gaat men 
normaal de eerste toegang nemen met het slechtste pad. Men moet eigenlijk een stukje verder gaan 
om tot die tweede weg te komen. Hij betreurt toch dat het op die manier aangelegd is geworden. Hij 
weet niet of er daar ingenieurs mee bezig waren, maar het kon toch zeker veel veiliger en 
gemakkelijker voor alle bejaarden. Zelfs mensen zonder rolstoel gaan ook problemen hebben om naar 
boven te geraken en om evenwel naar beneden te gaan op dergelijke helling. Hij betreurt het dat het op 



die manier uitgevoerd geweest is. Schepen Roose wil gerust eens terugkoppelen naar de ontwerper 
en dat was geen ingenieur. Hij heeft het ontwerp wel gezien en hij is ingenieur. Het is door een jury 
gevalideerd geweest die het project begeleid heeft vanuit Vlaanderen. Hij denkt dat er inderdaad een 
risico-inschatting was voor de gebruikers en er zijn alle soorten van oplossingen. Die oplossingen 
maken dat alles bereikbaar blijft. Het is vooral heel belangrijk dat de doelstelling was om alle mensen te 
gaan uitnodigen om er gebruik van te maken. En dat de mensen in de schaduw een mooi momentje 
kunnen beleven in de natuur rond de stad. En dat was de bedoeling van dit project.

3. Vraag wanneer de fietsbeugels terug geplaatst worden ter hoogte van de nieuwe toegang van 
het Diefhondbos op het einde van de Noordstraat.
- Wanneer worden de fietsbeugels terug geplaatst ter hoogte van de nieuwe toegang tot het 
Diefhondbos op het einde van de Noordstraat?

Schepen Roose antwoordt dat de werkopdracht is aangemaakt. Er werd even gewacht op het signaal 
dat men heel recent gekregen heeft van de bouwheer. De fietsbeugels werden weggenomen op vraag 
van de bouwheer van de naastliggende appartementsblokken. Die worden nu teruggeplaatst nu dat van 
de bouwheer het signaal gekomen is dat de werkzaamheden gefinaliseerd zijn en dat die mogen 
teruggeplaatst worden zonder beschadiging. Raadslid Ugille bedankt dat de beugels zullen 
teruggeplaatst worden.

4. Vraag wanneer worden de boordstenen ter hoogte van het zebrapad aan de Sint Janskerk 
(kant Ezelbrugstraat) verlaagd
Wanneer worden de boordstenen ter hoogte van het zebrapad aan de Sint Janskerk ( kant 
Ezelbrugstraat ) verlaagd?

Schepen Roose antwoordt dat er aan de hoek van de Ezelbrugstaat werkzaamheden werden 
uitgevoerd door de nutsleidingen. Vandaar dat het niet zinvol was om vooraf al in te grijpen maar omdat 
dit dan uit voeren in synergie met die werken van de nutskabels die aangelegd worden vanuit de K. 
Cardijnlaan naar de Ezelbrugstraat. Dus op die manier lijkt het logisch om dat in synergie te doen met 
die werken. Raadslid Ugille is akkoord en kan begrijpen dat er gewacht wordt met die werken als er 
daar nog nutswerken gepland zijn. 

Mondelinge vraag van raadslid Vandendriessche
5. Vraag ivm de brand in de firma Galloo 28/03
Voor de zoveelste maal is er op 28/03 terug brand uitgebroken bij de firma Galloo. Daar deze firma is 
ingeplant bij Meense woonwijken ben ik bang dat de gezondheid van de Meense bevolking en 
omstreken  gevaar loopt. Wat de bedrijfsleider ook mag beweren. Vlaams Belang Menen geeft dan ook 
ernstige vragen wat dit betekent voor de bevolking. Vraag : Wat wordt er gedaan om deze toestand te 
vermijden? Kan het Meens stadsbestuur dat verondersteld wordt over onze gezondheid te waken een 
oplossing vinden om deze problemen te vermijden?

Mondelinge vragen van raadslid Mingels.
6. Vraag ivm derde brand in drie maanden tijd.
Menen haalde dit weekend de internationale pers. De deelnemers aan Gent-Wevelgem mochten 
zondag omwille van een brand bij de firma Galloo een ommetje maken van enkele kilometers. De 
renners fietsen deze keer niet door het stadscentrum want boven dat centrum en ver daarbuiten hing 
urenlang een zware, zwarte, stinkende rookpluim… het gevolg van een derde brand in evenveel 
maanden tijd. De renners – en ik citeer de winnaar van de koers – hebben er niks van gemerkt. Onze 
inwoners en ook die van onze buurgemeente Wevelgem des te meer. Ik stelde eerder deze maand al 
een vraag over recente branden bij Galloo. Als antwoord kreeg ik toen van de burgemeester de uitleg 
dat – en ik citeer het verslag van de zitting van 3 maart – “de firma ondertussen ook maatregelen heeft 
genomen”. Verder lees ik in datzelfde verslag  “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.” Ik durf ervan uitgaan dat de brand op de 
site en de enorme rookpluim, die kilometers in de omtrek te zien was, niet het gevolg waren van een 
oefening met Fluvia. Ik durf er evengoed vanuit gaan dat het geen publiciteitsstunt van de firma betrof. 
Ik wou daarom graag van de burgemeester vernemen wat er deze keer is gebeurd op de site én of 



deze meerderheid meer garanties heeft dan enkele weken geleden dat dat soort calamiteiten in de 
toekomst niet meer zullen plaatsvinden?

De Burgemeester antwoordt dat op zondag 28 maart 2021 iedereen de omvang van de brand heeft 
kunnen vaststellen. De omvang had tot gevolg dat het centrum van Menen en delen van Wevelgem 
onder een dikke rookwolk met bijhorende geur kwamen te zitten en dat het parcours van de 
wielerwedstrijd Gent-Wevelgem werd omgeleid. Door deze brand kwam de stad Menen opnieuw in een 
slecht daglicht te staan en dat betreurt het stadsbestuur ten zeerste samen met de inwoners. 
Verschillende stapels materiaal afkomstig uit de shredder zijn op zondag 28 maart 2021 rond 11.00 uur 
in brand gevlogen. De hulpverleningszone Fluvia kwam in volle sterkte naar de site aangevuld met 
elementen uit de zone Midwest en Westhoek. In de pers werd deze brand voldoende 
becommentarieerd. Be-Alert werd direct geactiveerd met de mededeling om ramen en deuren gesloten 
te houden. Metingen werden ook uitgevoerd door de brandweer waaruit bleek dat er geen schadelijke 
ppm-waarden gemeten werden. De stad Menen is voor dit soort bedrijf een adviserend orgaan. De Stad 
Menen is dus geen vergunningverlenende overheid. De Stad Menen heeft ook niet het toezicht op een 
dergelijk bedrijf. Daarom heeft het schepencollege de dag nadien de gouverneur en de bevoegde 
Vlaamse minister bij hoogdringendheid aangeschreven met de melding dat het stadsbestuur aanstuurt 
op het nemen van dringende maatregelen om dergelijke zaken te voorkomen. Ook zal het stadsbestuur 
de nodige stappen zetten om aan Franse zijde de “Commission de Suivi de Site (CSS) de Galloo 
France Halluin” samen te roepen om deze calamiteiten te bespreken. Intussentijd heeft hij het officiële 
verslag van de brandweer nog niet ontvangen. Maar de brandweer heeft hem toch al enige indicatie 
gegeven om in de toekomst dergelijke calamiteiten te vermijden. Op 19 maart 2021 zaten de 
hulpverleningszone, de preventiedienst van het bedrijf en de uitbater van de biogascentrale samen. 
Het  overleg ging vooral over de risico’s verbonden aan de biogascentrale in de onmiddellijke omgeving 
van de afvalopslagplaats van de firma Galloo en dit naar aanleiding van de recente brand bij de firma 
Galloo, dus van begin maart. Het overleg resulteerde in volgende acties die door de firma op korte 
termijn zouden worden ondernomen. De firma Galloo zou een gespecialiseerd bureau in veiligheid 
safety engineering onder de arm nemen om de meeste geschikte brandveiligheidsmaatregelen te 
bepalen om zo de brandweerrisico’s te beperken en de biogascentrale te beschermen in geval van 
brand. En ook zou er geïnvesteerd worden in een zware debietpomp aan de Leie om zo snel een grote 
hoeveelheid water uit de Leie te kunnen pompen.  Dit is het enige dat hij momenteel heeft. Hij gaat het 
nog eens kort herhalen. In eerste instantie werd ter plaatse onmiddellijk BE-Alert geactiveerd. Hij heeft 
gevraagd om metingen te doen naar de toxiciteit van de rookpluim. Een schrijven werd gericht naar de 
gouverneur en de bevoegde Vlaamse minister, want zij zijn toch de vergunningverlenende organisaties. 
Dus dat is nu de stand van zaken naar aanleiding van de calamiteiten zie zich hebben 
voorgedaan. Raadslid Vandendriessche bedankt de burgemeester voor zijn goede intenties en hij 
weet ook wel dat hij geen wonderen kan verrichten. Hij kan ook die vergunning niet weigeren. Hij weet 
ook dat de burgemeester zijn best doet en meer kan hij ook niet doen en hij bedankt hem 
daarvoor. Raadslid Mingels bedankt de burgemeester voor zijn antwoord. Als de burgemeester zegt 
dat Menen zondag in een slecht daglicht is gekomen, dan klopt dit inderdaad en het probleem is 
eigenlijk dat de stad Menen al tientallen jaren in een slecht daglicht zit wat dat betreft. De problematiek 
die uitgaat van dat bedrijf weegt al decennia lang op de inwoners en ook op de uitstraling van Menen. 
Het is niet één dag dat men in een slecht daglicht is komen te staan. Het is eigenlijk al een continu 
proces. Deze keer was het goed zichtbaar. Een rookpluim en als hij goed geïnformeerd was zelfs vanuit 
Lichtervelde te zien. Dat kan niet ontweken worden. Maar hij heeft er ook weet van wat er iedere dag 
over de stad waait aan zware metaaldeeltje en dergelijke meer in die windinrichting. Vandaag zit men in 
een gezondheidscrisis, een gezondheidscrisis met maatregelen, coronamaatregelen en men weet er 
alles van. Maar eigenlijk zit Menen in een permanente gezondheidscrisis. Dat heeft te maken in eerste 
instantie niet alleen met dat bedrijf, maar in belangrijke mate met dat bedrijf. Want de metingen die in 
het verleden zijn gebeurd, de gezondheidsonderzoeken die in het verleden zijn gebeurd, die hebben 
allemaal de vinger gelegd op de wonde. De wonde is eigenlijk dit bedrijf. Hij is zeer blij met het 
antwoord van de burgemeester, in die zin dat er een brief werd gestuurd naar de hogere autoriteiten. 
Want het zijn zij die inderdaad  verantwoordelijk zijn voor de continue uitbreiding van dit bedrijf. Als hij 
spreekt over de continue uitbreiding, dan was er nog maar zeer recent ook nog een dossier in dat 
verband. Hij stelt vast dat die branden eigenlijk deel uitmaken van dit productieproces en hij heeft dit 
reeds eerder gezegd. Ze zijn een vaste waarde. De Menenaar kijk al helemaal niet meer op als het 
brandt bij Galloo. Het is zelfs zo dat als het brandt in Menen, het eerste woord dat valt dat waarschijnlijk 
bij Galloo zal zijn. Zo is men er mee vertrouwd. Dat niet wil zeggen dat onze gezondheid er mee 



vertrouwd is. Want als men de cijfers van die gezondheidsonderzoeken erbij haalt, dan komt Menen er 
daar absoluut niet goed uit. Het nationaal nieuws heeft het nu over de loodvergiftiging in het Antwerpse. 
Nu Menen komt eigenlijk heel dicht bij dat soort nieuwsgaring en alleen haalt Menen op dat moment dat 
nationale nieuws enkel en alleen omdat de koers van parcours moet wijzigen. En dat is spijtig. Hij 
hoorde vandaag schepen Roose spreken over de verse appeltjes uit Menen en dat ging over de tuin en 
de boomgaard die zouden worden aangelegd. Hij had het onder andere ook over de principes en dat 
ging dan over de doorgang van de brug. Hij had het over de diensten in functie van het algemeen 
belang. Hij heeft goed opgelet tijdens deze vergadering. Dan stelt hij vast dat het algemeen belang in 
deze nog nooit grondig gediend is geweest. Men zit hier nog altijd vast aan een maatregel die eigenlijk 
bepaalt dat de Menenaar zijn tuin niet 100% kan gebruiken, zijn eieren niet mag opeten en dergelijke 
meer. Hij wil nog een keer benadrukken dat eigenlijk een probleem is dat prioritair moet aangepakt 
worden. Als de gemeenteraad hier samenzit in het kader van het algemeen belang dan kan er niet 
getolereerd worden dat er een vierde of vijfde of misschien een zesde brand komt. Dan spreekt hij 
jammer genoeg niet over een aantal branden maar spreekt hij gewoon over branden die dit jaar 
gebeurd zijn. Dit is hallucinant en men dit jarenlang als stadsbestuur laten passeren. Hij hoopt dat er 
eindelijk een kentering komt en hij dankt eigenlijk de organisatie van Gent-Wevelgem dat ze het zo 
mooi in beeld hebben gebracht. De Burgemeester antwoordt eerst raadslid Vandendriessche en hij wil 
toch nog eens repliceren op hetgeen gezegd is. Vooreerst is de stad geen vergunningverlenende 
overheid, dat is de Vlaamse overheid en de provincie. De stad is enkel adviserend. Wat de 
opmerkingen van raadslid Mingels betreft gaat hij die opmerkingen en problematieken zeker 
meenemen naar aanleiding van de brieven aan de bevoegde minister en de gouverneur en die 
meenemen in de discussie. De Burgemeester deelt mee dat niet vergeten mag worden dat die 
problematieken hem ook allemaal nauw aan het hart liggen, want het gaat hier inderdaad over de 
volksgezondheid. En dat is iets dat bij hem helemaal bovenaan zit.

7. Vraag ivm de mening van een schepen/schepencollege?
De voorbije maand was er een jammerlijk incident in de Barakken mbt de handhaving van de 
coronamaatregelen tussen verschillende leden van het politiekorps. Het incident heeft geleid tot een 
resem commentaren op sociale media. Blijkbaar vond de schepen van ondernemen het haar taak om 
haar visie op een lid van dat korps met haar vermeende achterban te delen. Onze vraag is of de 
schepen van ondernemen met deze demarche uiting heeft gegeven van het meerderheidsstandpunt ter 
zake?

Schepen Breye antwoordt dat wat op de sociale media is gepasseerd, is geen standpunt van het 
stadsbestuur. Zij betreurt het dat zij haar geduld verloren heeft. En ze excuseert zich dan ook voor haar 
impulsieve reactie van 2 letters en 2 cijfers. Die kwam na een hele reeks aantijgingen die tot haar 
gericht waren op sociale media zowel openbaar als in een gesloten groep. En ze biedt daarvoor haar 
excuses aan. Raadslid Mingels aanvaardt de verontschuldigingen. En hij hoopt in de toekomst 
dergelijk soort optreden in de sociale media niet meer te moeten aanschouwen. Want dat heeft ook een 
zeer slechte impact op de manier waarop de stad in beeld komt. Men weet dat de sociale media zich 
niet beperken tot de grenzen van Menen. En de schepen heeft de stad daar eigenlijk een stukje 
belachelijk gemaakt. Hij vindt het ook bijzonder betreurenswaardig wat ook de oorzaak is geweest van 
het incident. Of de betrokken politieagent fouten heeft gemaakt of niet, doet hier niet ter zake. Eigenlijk 
was het niet de taak als schepen om daar op dat moment haar mening op die manier te ventileren. Hij 
dankt voor de excuses en hij hoopt dat zij die ook overmaakt aan het korps.

  

8. Vraag ivm grote daad, klein resultaat? En nu? (Grote Lenteschoonmaak) 
Zondag heeft Groen Menen deelgenomen aan de Grote Lenteschoonmaak. We hebben naar goede 
gewoonte opnieuw de Processiestraat en de Groenestraat en vooral de grachten langs weerszijden 
ervan onder handen genomen. Op de zakken die we meekregen stond de slogan “kleine daad, groot 
resultaat” en ik moet zeggen dat dit soort slogans me wat tegenvalt. We hebben gezien de 
coronamaatregelen geen leden opgeroepen om mee te helpen maar ons beperkt tot bestuursleden. We 
hebben 2,5 uur gewerkt met 6 volwassen en – vergeef ons de kinderarbeid – evenveel kinderen. Dat 
maakt dat we alles samen eigenlijk 30 werkuren nodig hadden om de gigantische hoeveelheden 
zwerfvuil – what’s in a name – over een traject van ongeveer twee kilometer op te ruimen. Honderden 
blikken, tientallen glazen flessen, zakken vol plastic folie en kartonverpakkingen én een draadloze 



microgolfoven zijn het resultaat. Met een bakfiets kregen we het niet vervoerd. Het is uiteindelijk een 
volle bestelwagen geworden. Hij wil er nog aan toevoegen, hij heeft vanmorgen ook in een heel klein 
stukje de Kardinaal Cardijnlaan opgeruimd. Het is een massa afval hij heeft de milieudienst moeten 
opbellen om hem te helpen om alles kwijt te raken. We wensen het stadsbestuur en iedereen die met 
de Grote Lenteschoonmaak heeft geholpen te feliciteren met – laat ons eerlijk zijn -  zo’n grote 
daad.  Tegelijk blijven we met een zeer wrang gevoel zitten. We weten immers dat, indien er 
onvoldoende wordt opgetreden, we volgend jaar weer minstens evenveel zwerfvuil uit die grachten 
zullen mogen vissen. Ik wil daarom graag van deze coalitie vernemen op welke manier zij het zwerfvuil 
en vooral de vervuilers zal bestrijden?

Schepen Roose  bedankt raadslid Mingels voor de inspanningen en voor de vele inspanningen van 
meer dan 600 inwoners van de stad in kader van deze grote Lenteschoonmaak. Het is inderdaad een 
grote daad die door de bevolking gesteld wordt. Maar ook een groot signaal, een groot signaal aan alle 
vervuilers dat zij niet akkoord zijn. Dat zij die toestand verwerpen en dat ze zelfs bereid zijn om het vuil 
van de vervuiler in handen te nemen en weg te doen. En ze hopen dat die boodschap ook heel toekomt 
bij die vervuilers. Maar voor alle duidelijkheid hij houdt wel niet van het gebruik van woorden zoals het 
bestrijden van vervuilers. Hij wil geen mensen bestrijden, hij wil fenomenen oplossen en zwerfvuil 
bestrijden maar geen mensen. Het afgelopen jaar was er een stijging van het aantal GAS-boetes en dat 
zorgt altijd voor minder zwerfvuil. Daar is hij niet 100% van overtuigd. Want het gaat maar op als 
iemand beseft wat hij verkeerd aan het doen is. Dan kunnen GAS-boetes enkel leiden tot het feit dat 
men meer zal rondkijken vooraleer een blikje weg te gooien. De doelstelling moet duidelijk zijn om een 
gedragswijziging te realiseren en daar doet de stad het voor. De grote lenteschoonmaak bijvoorbeeld 
was op dit vlak was een heel groot succes. Kijk maar eens naar de kaart van afgedekte zones en het 
aantal deelnemers. Er is een groeiende bevolking die daar de schouders wil achtersteken. Dat is een 
sterk signaal waarvan hij overtuigt is dat dit signaal ook de vervuilers zal bereiken doordat 
schuldgevoelens hen zullen wakker schudden om ervoor te zorgen dat in de toekomst er minder van 
die blikken in de grachten zullen terechtkomen. Maar alleen zal de stad dit niet kunnen keren. De stad 
heeft daar iedereen voor nodig, kortom alle inwoners. Vandaar dat er een gedragswijziging nodig is. De 
stad heeft ook alle andere overheden nodig om de maatregelen te nemen die kunnen helpen. Hij denkt 
dan bijvoorbeeld aan een kleine reactie van één van de partners in de grote lenteschoonmaak. Dat was 
het Agentschap Wegen en verkeer die het hele Smokkelaarspad opgeruimd had in Rekkem en zij 
vonden het jammer dat er nog geen statiegeld ingevoerd is door de Vlaamse overheid. Als volgende 
week de finale van het einde van deze grote lenteschoonmaak ingaat, dient er een hele duidelijke 
boodschap gegeven te worden aan iedereen, met name dat alle inwoners van Menen erachter staan 
dat ze willen wonen in een nette stad en dat iedereen daaraan moet meewerken. Hij hoopt dan ook dat 
deze boodschap luid en duidelijk zou kunnen arriveren in het Vlaamse parlement. Wat betreft de zojuist 
aangegeven doelstelling door een van de mooimakers, zijnde iemand van het agentschap zou het ook 
kunnen overkomen dat men er maar kan komen door alle oplossingen samen te leggen en er acties 
aan te koppelen. Tot zolang zullen zowel de groene ridders vanuit het stadsbestuur als de mooimakers 
altijd voor een stukje een wrang gevoel hebben, wat ze dag in dag uit hebben, namelijk dat ze zwerfvuil 
opruimen en dat ze meer en meer meldingen krijgen. Vorig jaar is het aantal meldingen verdubbeld, 
maar door er snel op te spelen, willen zij een propere stad bereiken. Hij is blij dat men met deze 
boodschap kan besluiten dat men dit niet enkel wil maar dat het in de objectieve cijfers gezien wordt. 
Hij denkt dat dit een belangrijke boodschap naar de toekomst is en zeker naar de mooimakers. Het 
resultaat is zichtbaar in de publieke ruimte en met allen samen kan men dit keren. Raadslid 
Mingels begrijpt dat er over een paar woorden gevallen wordt. Nu is het zijn beurt om over een woord 
te vallen. Hij houdt er eigenlijk niet van dat  dergelijke acties een succes genoemd worden, want dat 
zou dan betekenen dat ze eigenlijk alle zwerfvuil weg gekregen hebben en dat is niet zo. Het is wel een 
succes omdat men erin geslaagd is om echt Menen quasi helemaal af te dekken met heel veel 
vrijwilligers en geeft hiervoor zijn felicitaties. In die zin was het succesvol. Maar of dat betekent dat men 
overmorgen minder afval gaat hebben, is dan weer een andere vraag. Hij vreest er een beetje voor. Hij 
zou in dat verband toch een paar tips willen meegeven en deze zijn echt als tips bedoeld voor het 
stadsbestuur. Hij vindt dat er ook op de landelijke wegen gelet moet worden en deze zijn de 
invalswegen die vooral in tijden van corona heel veel gebruikt worden door fietsers en wandelaars. Ze 
bepalen mee het beeld van de stad. Hij weet dat er enorme inspanningen worden geleverd om de stad 
met zijn stadscentrum proper te krijgen en proper te houden. En dat lukt vrij goed. Er zijn dagen dat de 
stad er echt proper uitziet en er zijn dagen dat het wat minder is, maar dat heeft dan te maken dikwijls 
met bepaalde activiteiten die niet op tijd opgeruimd werden. Het is ook niet altijd mogelijk om het 



meteen opgeruimd te krijgen. Maar wat wel een probleem is en duidelijk zichtbaar, is eigenlijk het feit 
dat er te weinig ingezet wordt op het proper houden van de landelijke wegen en hij verwijst naar de 
World Clean-Up Day in september waar hij ook langs hetzelfde parcours heeft opgeruimd waarbij er op 
zondag eigenlijk een derde meer afval opgehaald werd dan toen. Van een succes durft hij echt niet 
spreken. Eigenlijk kan men zeggen dat er meer en meer zwerfafval circuleert. Hij zou ook wijzen om 
ook de werven in de gaten te houden, want er wordt heel slordig omgegaan met bouwmaterialen die los 
liggen en die wegwaaien. Een keer van de werf af, liggen ze bij de buren en dan is er niemand meer die 
ernaar kijkt, tenzij dat het buren zijn die het aan het opruimen zijn. Die vervuiling van werven is echt 
hallucinant op bepaalde plaatsen en als voorbeeld kan hij de site achter Tyber aangeven waar het niet 
te doen was. Men kon het echt niet meer in 1 auto krijgen. Als er wordt gebeld naar bepaalde firma’s 
die hiervoor verantwoordelijk zijn, dan geven ze geen kick omdat het hen geen zier interesseert. Het is 
weg en hij zou nog aandringen om echt heel kort op de bal te spelen waar het kan. In dit geval was het 
zeer duidelijk waar de vervuiling vandaan kwam. Schepen Roose antwoordt dat hij deze tips zeker ter 
harte zal nemen. Maar hij is het er inderdaad mee eens dat de objectieve cijfers aantonen dat er 
inderdaad stappen vooruit gezet worden. Hij ziet dat Menen voor een stukje tegen de nationale trend 
ingaat wat betreft netheid. Maar er blijf heel veel werk aan de winkel. Die tips gaat hij zeker ook ter 
harte nemen.

 

9. Vraag ivm wat is de meerwaarde van….? (zomerbar)
We kregen deze week een brief in handen die de uitbater van Nuba-R in Kortrijk, in Menen verspreid 
heeft. Daarin gaf hij onder meer aan dat hij na zeer positieve gesprekken met het stadsbestuur er heel 
erg naar uitziet om Menen te verrijken met een zomerbar. We konden intussen ook online lezen dat het 
stadsbestuur zeer opgetogen is dat iemand  - en ik citeer  - “die al vele jaren zijn strepen verdiende in 
Kortrijk zijn oog op onze stad - die in volle beweging is – heeft laat vallen”. De voormalige visvijver 
langs de expressweg is blijkbaar een uitgelezen locatie voor dat soort initiatieven. We willen met onze 
fractie graag weten wat de meerwaarde van zo’n zomerbar op die plek volgens deze meerderheid zou 
zijn?

Schepen Syssauw antwoordt dat de vraag komt van een Kortrijkse ondernemer die op een door 
hem  voorgestelde plaats op privéterrein bevindt dergelijke activiteit wil realiseren en niet op de locatie 
aan de lokale visvijver en die inderdaad Menen op de kaart wenst te zetten via een zomerbar. Als 
dynamisch stadsbestuur is Menen uiteraard tevreden met de interesse van iedere ondernemer die met 
vragen komt om te ondernemen op het grondgebied. De eerste gesprekken zijn al gevoerd met de 
uitbater om hem te wijzen op alle verplichtingen die met de uitbating van het initiatief gepaard gaan. De 
uitbater werd  uitgenodigd op het laatste overleg van de noodpreventieplanning en het advies werd 
opgevraagd bij alle hulpdiensten. Als de betrokkene de uitbating wenst aan te vatten zal dit een 
contractuele basis vereisen met de eigenaar van de locatie waar hij zijn zaak wenst te vestigen. 
Vergunningsmatig zal er ook het een en het ander in orde moeten worden gebracht. Het zal ook aan de 
uitbater zijn om zoals het ook hoort en van andere ondernemers verwacht wordt, dat hij de zaak opvolgt 
op alle vlakken en zeker op het vlak van overlast. Raadslid Mingels antwoordt kort en hij heeft die 
zaak van wat dichterbij proberen te bekijken en hij stelt vast dat men in Kortrijk blij is dat men ervan af 
is. Hij leest vandaag dat ze in Waregem geen zomerbars op het openbaar terrein zullen toelaten en ook 
een verbod overwegen op private terreinen. Hij is ook gaan luisteren naar Langemark-Poelkapelle 
betreffende een gebied dat de schepen vrij goed kent. Hij is zijn oor te luisteren gaan leggen bij een 
zekere Alain Wyffels, een meneer dat de schepen zeer goed kent en die spreekt enkel in termen van 
overlast en veel miserie voor de omwonenden. De heer Wyffels was voor alle duidelijkheid 
burgemeester van Langemark. Hij betwijfelt de meerwaarde van dergelijke zomerbar in tijden van 
corona. Hij durft zich de vraag te stellen wat dat betekent voor de lokale horeca. Wat is het effect op 
hun omzet? Als hij naar al die andere plaatsen kijkt, dan geeft dit een negatief effect op de eigen 
horeca en dat is een beetje een beangstigend fenomeen als men dan bedenkt dat die mensen nu nog 
in crisis zitten. Hij heeft er vragen bij dat er ook handel wordt weggetrokken uit het centrum. Hij heeft 
het er ook moeilijk mee, ook al is het wel niet aan de visvijver. Hij heeft er ook problemen mee dat men 
dicht bij een gebied zit dat beheerd wordt door Natuurpunt omwille van de natuurwaarden. In dit gebied 
is er een groot mobiliteitsprobleem dat er niet gaat bijkomen maar dat er eigenlijk al is omwille van het 
feit dat er daar al handelsactiviteiten zijn op de hoek van het straatje die voor heel veel verkeer zorgen 
en dus gaat er nog een hoop verkeer bijkomen. Hij is eigenlijk wel heel erg benieuwd naar de 



meerwaarden en het is niet omdat men dit in algemene termen een meerwaarde durft noemen dat het 
ook een meerwaarde is. Het is niet dat men namens een dynamische stad dit op die manier uitspreekt, 
dat het echt een cadeau is. Hij vermoedt zelfs dat er eigenlijk zeer weinig meerwaarden aan verbonden 
zijn als hij iedereen beluistert die daar ervaring mee heeft. Maar goed het is aan het stadsbestuur om 
deze zaak naar goed vermogen op te volgen en hij heeft het volste vertrouwen erin dat men de juiste 
keuzes zal maken en als men dit niet doet , zal hij er op tijd en stond wel mee afkomen om te zeggen 
dat men het niet heeft gedaan.

Mondelinge vragen van raadslid Maxy
10. Mondelinge vraag ivm statiegeldalliantie.
De Vlaamse organisatie ‘Mooimakers’ probeert dagdagelijks, jong en oud te overtuigen om een actieve 
rol te spelen in de strijd tegen zwerfafval. Mooimakers roept niet enkel particulieren op, maar evenzeer 
steden en gemeenten om hier mee op de kar te springen. Ook onze stad probeert hier een actieve rol 
in te spelen en probeerde dit jaar alle inwoners uit te nodigen om tijdens de ‘Grote lenteschoonmaak’ 
dat nog volop loopt van 20 maart tot 03 april 2021, mee de buurt op te ruimen. Tegelijk wil ik ook alle 
mooimakers oprecht bedanken voor hun inzet om mee onze buurt proper te houden! Meermaals per 
jaar en ook afgelopen zaterdag gingen we traditiegetrouw met de Beweging.net vrijwilligers opnieuw het 
Diefhondbos in Menen opruimen. Geen plelfie geüpload of de sociale media wereld ingestuurd, maar 
wel enkele uren intensief met de grijper en handschoen opnieuw heel wat afval gesprokkeld. 
Jammergenoeg! Het aantal PMD-flessen/artikelen blijft een duidelijk groot percentage in de totale 
massa zwerfafval. Wellicht een pijnlijke vaststelling van vele mooimakers die op pad gingen. In die 
optiek dacht ik terug aan onze toetreding bij de ‘Statiegeldalliantie’ in eerdere gemeenteraadszitting van 
januari 2019. Op vandaag traden reeds 64% van de VL gemeenten toe & werd in Nederland recent 
beslist dat er een effectief statiegeldprincipe ingevoerd zal worden op PMD vanaf december 2022. Nu is 
mijn vraag : In hoeverre wordt de stad Menen als partner van de alliantie verder betrokken en ingelicht 
over de evolutie? -          Werden er sinds januari 2019 nieuwe of bijkomende engagementen 
gevraagd? - Wat beweegt er momenteel op bovenlokaal niveau hieromtrent?

Schepen Roose antwoordt het raadslid dat er heel veel mensen aan het mooimaken zijn, zoals 
daarjuist al aangegeven. Het signaal werd gegeven en dit werd ook gehaald uit de feedback rond de 
problematiek van PMD en het statiegeldverhaal. De stad heeft het engagement aangegaan als stad in 
2019 om toe te treden tot de alliantie met een duidelijke boodschap, namelijk dat het als grensstad te 
prefereren is dat er ook een Europese aanpak komt zodoende dat er een gedragen oplossing komt 
voor iedereen. De boodschap werd herhaald en men ziet ook dat die zaken in  beweging komen. 
Recent op de laatste milieuraad werd hierover ook gesproken om nog een keer mee te geven om ook 
de "Yes We Can"-campagne van de statiegeldalliantie over te nemen als slot in de communicatie rond 
de grote lenteschoonmaak. Zowel bij de federale regering als bij de vele deelregeringen is er beweging 
en dat volgt hij op vanuit zijn mandaat als schepen van klimaat. Die andere regeringen steunen het 
principe van het statiegeld en hij hoopt echt dat iedereen evolueert en de mening verandert ten 
opzichte van de alliantie en het raadslid kent wel enkele mensen uit haar fractie.  Zodoende dat het 
duidelijk wordt dat er in de samenleving een positieve boodschap opgevangen wordt voor het gebruik 
van het statiegeld om de stad properder te maken. Die boodschap moet gehonoreerd worden zodat het 
Vlaams parlement voor dit dossier een beetje uit haar winterslaap gehaald wordt. Raadslid Maxy 
begrijpt inderdaad dat er vanuit de stad wel degelijk pogingen ondernomen werden om de 
statiegeldalliantie en de principes daaromtrent te ondersteunen door de communicatie mee op te 
nemen vanuit die statiegeldalliantie. Anderzijds denkt zij inderdaad dat het ondertussen een 
bovenlokaal gegeven is. Er zijn al heel wat steden en gemeenten die zich akkoord verklaard hebben en 
hiervoor willen gaan. Maar natuurlijk blijft het zo dat de hogere niveaus misschien in een winterslaap 
zitten maar daar is het voorbereidingswerk bezig. Ze weet niet wat er zich daar allemaal afspeelt. Zij 
hoopt inderdaad dat men in de toekomst kan evolueren naar het voorbeeld van Nederland in deze. Zij 
bedankt de schepen voor de uitleg.

11. Mondelinge vraag ivm revitalisering LAR.
Er is al jarenlang sprake van de revitalisering van bedrijventerrein LAR. In een vorige legislatuur werden 
voorbereidende stappen gezet, in samenwerking met IC Leiedal. Intussen kwam de uitbreiding van 
LAR-Zuid erbij & werd het Business & Facility Center, met een flinke smak bovenlokale subsidies 



recent ook afgewerkt. Het huidige meerjarenplan voorziet ook budget voor deze revitalisering, enkel 
wilde ik nogmaals navragen - Hoever staan deze plannen, wat is de timing?

Schepen Roose antwoordt het dossier werd uitgebreid met de aanleg van een rioleringsverbinding 
tussen de LAR en de collector langs de Paalbeek, via Aquafin. Hiervoor diende een overeenkomst 
Lokaal Pact gesloten te worden. Dit diende mee opgenomen te worden in het ontwerpdossier wat 
ondertussen afgewerkt werd door het studiebureau. Eveneens zijn bijkomende subsidies door de stad 
aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij, niet onbelangrijk omdat dit het aandeel in de kosten 
met zo een 340.000 euro zou kunnen doen dalen. Heel recent zijn er ook plannen binnengekomen om 
de werken in 2 fasen te laten verlopen en op die manier om de vervollediging te doen van het dossier 
om dit tegen deze zomer rond te krijgen en om het subsidiëringsdossier te kunnen indienen bij VLAIO 
voor de subsidiëring wat betreft het geheel en niet enkel de riolering maar ook de wegenis en de hele 
publieke ruimte die men een nieuw aanzicht wil geven. Dus op dat vlak lopen de procedures en lopen 
de subsidieaanvragen en de dossiers verder. Het is de bedoeling inderdaad  om de schop in de grond 
te krijgen en deze staat gepland in de loop van 2022. Raadslid Maxy wou inderdaad vragen hoever het 
stond. Eerst en vooral omdat het inderdaad niet duidelijk was of er nu al een concrete timing naar voren 
geschoven kon worden. Ze weet ook wel dat er verder gewerkt werd en dat er inderdaad door die 
uitbreiding van de rioleringswerken er inderdaad misschien wat vertraging opgelopen was. Ze was 
anderzijds benieuwd om te horen dat er inderdaad over fasering gesproken wordt. Ze veronderstelt dat 
men nog niet aan een eindontwerp toe is. Dat is misschien voor haar iets te technisch. Ze weet niet in 
hoeverre dat de plannen effectief al beschikken over doorsteken voor de zwakke weggebruikers zoals 
de fietsers. Ze werd inderdaad ook aangesproken vanuit de buurt. Schoolgaande kinderen nemen nu 
inderdaad via de bedrijvensite de doorsteek naar de lagere school. En dat schept toch heel wat 
ongerustheden. Zij weet niet of er in de toekomst daar voldoende rekening mee gehouden werd. Zij 
veronderstelt dat dit het geval is gezien dat er ook nu in Meense dossiers omtrent  bedrijvensites de 
bedrijven ook inspanningen leveren om fietsdoorsteken en andere mogelijk te maken. Zij veronderstelt 
dat dit voor de LAR eenzelfde verhaal zal zijn. Schepen Roose antwoordt dat het inderdaad zo is dat 
men niet enkel bezig is met studies rond de ondergrond maar ook de herinrichting van de bovengrond. 
De verkeersveiligheid is een heel belangrijke materie en daar worden nu de nieuwe principes van de 
verkeersmobiliteit op toegepast met gescheiden fietspaden en dergelijke en die worden mee ingepast in 
het dossier. Maar het is vooral nu in deze fase dat er een totaal ontwerp gecreëerd wordt.  Belangrijk is 
nu dat het subsidiedossier samen met de diensten van Leiedal met VLAIO doorgenomen werd en ook 
zal gehonoreerd worden zodoende dat de werkzaamheden kunnen aangevat worden. Na het ontwerp 
komt er een aanbesteding om op die manier tot een uitvoering over te gaan.
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