
BESLUITENLIJST VAN HET  

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

zitting van woensdag 2 juni 2021 om 09:30 u. 

 

 

 

D-PUNT 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. CBS/2021/1112 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

JURIDISCHE DIENST 

2. CBS/2021/1120 | Project Leiewerken -   Goedkeuring van ontwerpovereenkomst tussen de stad 
Menen en De Vlaamse Waterweg tot bezetting ter bede van diverse terreinen in functie van 
tijdelijke invulling na sloopwerken.  

Samenvatting 

Als gevolg van de sloopwerken (fase 1)door De Vlaamse Waterweg in het kader van de Leiewerken , is 
in de onmiddellijke omgeving van de Leiebrug, heel wat bijkomende open ruimte ontstaan. De 
stad  wenst aan deze ruimtes een tijdelijke en aantrekkelijke invulling te geven, die tegemoetkomt aan 
de noden van de stad en waardoor een attractieve en aangename open ruimte kan worden gecreëerd 
voor burgers en bezoekers. Het is de bedoeling deze terreinen tijdelijk en op een  kwaliteitsvolle manier 
in te richten met een divers speelaanbod, picknickzones, speelterreinen, theaterruimte, bloemenweides, 
erfgoedzone, multifunctionele speel- en beweegruimte…  waar het aangenaam is om in de omgeving 
van de Leie en de centrumbrug te vertoeven. Ter hoogte van de Demeystraat wordt eveneens een 
tijdelijke parking ingericht. 

Hiervoor is een voorstel van overeenkomst tot bezetting ter bede opgemaakt tussen De Vlaamse 
Waterweg en de Stad Menen, dat de modaliteiten van dit tijdelijk en precair gebruik regelt. Dit gebruik is 
kosteloos en geldt voor 2 jaar, tot 30.06.2023. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

THUIS- EN OUDERENZORG 

3. CBS/2021/1099 | Heropstart diverse activiteiten en evenementen in de stedelijke diensten en 
zaalverhuur binnen de stad.  

Samenvatting 

Heropstart diverse activiteiten en evenementen in de stedelijke diensten en zaalverhuur binnen de stad 

Besluit: Goedgekeurd 

 



A-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

4. CBS/2021/1070 | Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 30.06.2021  

Samenvatting 

Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering dd. 30.06.2021 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

5. CBS/2021/1071 | Leiedal: - Agenda Raad van Bestuur dd. 28.05.2021 - Verslag Raad van Bestuur 
dd. 12.05.2021  

Samenvatting 

Leiedal:  
- Agenda Raad van Bestuur dd. 28.05.2021 
- Verslag Raad van Bestuur dd. 12.05.2021 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

OPENBARE WERKEN 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. CBS/2021/1081 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 
van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999) 
waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije doorgang wordt gevrijwaard 
van minstens 3 meter. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

7. CBS/2021/1059 | Kennisname verslag plaatsbezoek 5 mei 2021 De Lijn- Stad Menen ivm 
inplanting nieuwe haltes op het terrein  

Samenvatting 

In het december 2020 werd een volledig nieuw net van het openbaar vervoer goedgekeurd binnen de 
Vervoerregio Kortrijk. Met dit nieuwe net worden enerzijds diverse haltes niet meer bediend, maar 
anderzijds komen er ook nieuwe haltes bij. Op 5 mei voerde de stad, samen met De Lijn een 
plaatsbezoek uit om effectief op het terrein te bepalen hoe deze nieuwe haltes in het openbaar domein 
te integreren. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

 

 



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

NOORD-ZUID 

8. CBS/2021/1035 | Herbevestiging titel Fairtrade Gemeente voor stad Menen  

Samenvatting 

In 2017 heeft de stad Menen het fairtrade label behaald.  Begin januari 2021 is de "Fair-O-Meter 2020" 
door de dienst opgemaakt voor de werkingsjaren 2019 en 2020 (zie bijlage). 

De titel is herbevestigd en dit op het hoogste (A) niveau. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

9. CBS/2021/1077 | Ingezonden evenementenformulieren van 21 mei 2021 tot 27 mei 2021  

Samenvatting 

Overzicht van de ingezonden evenementenformulieren en meldingen. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

10. CBS/2021/1074 | Vergadering bestuursorgaan CC De Steiger 08/06  

Samenvatting 

Op dinsdag 8 juni 2021 om 19u30 vindt er een vergadering van het bestuursorgaan van vzw CC De 
Steiger plaats. 

De vergadering zal buiten of online doorgaan.  

Besluit: Ter kennis genomen 

 

(KUNST)ONDERWIJS 

CULTUUR 

11. CBS/2021/1080 | Crisiscel onderwijs - covid19: update mei 2021  

Samenvatting 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aantal besmettingen en 
quarantaines in de scholen in mei 2021. 

Besluit: Ter kennis genomen 

 

PERSONEEL 

PERSONEEL 

12. CBS/2021/1091 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken  

 



Samenvatting 

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken. 

Besluit: Ter kennis genomen. 

 

 

B-PUNT 

ALGEMEEN 

SECRETARIE 

13. CBS/2020/2537 | Verslag van de vorige zitting dd. 26 mei 2021  

Samenvatting 

Verslag van de vorige zitting dd. 26 mei 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

14. CBS/2021/791 | Mondelinge vragen gemeenteraad dd. 2 juni 2021  

Samenvatting 

Mondelinge vragen werden ingediend door raadsleden Bogaert, Vandamme, Mingels. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

JEUGD 

JEUGDDIENST 

15. CBS/2021/1053 | Vraag tot goedkeuring van de aangevraagde speelstraten voor zomer 2021 in 
Menen, Lauwe en Rekkem.  

Samenvatting 

Vraag tot goedkeuring van de aangevraagde speelstraten voor zomer 2021 in Menen, Lauwe en 
Rekkem. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

WOONBELEID EN -PREVENTIE 

HUISVESTING 

16. CBS/2021/1027 | Vraag tot vrijstelling van heffing leegstand Rijselstraat 226  

Samenvatting 

Het schepencollege ontving verzoek tot vrijstelling van leegstandsbelasting voor het pand gelegen 
Rijselstraat 226, dat is gelegen binnen de contour van het projectgebied 'binnengebied oostkaai',  en 
waarvoor in samenwerking met de stad een ontwerpstudie lopende is. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

17. CBS/2021/1045 | Aanvraag vrijstelling leegstaande handelspanden  

 



Samenvatting 

Aanvraag vrijstelling van de leegstandsbelasting voor de handelspanden gelegen Kortrijkstraat 2, 
Rijselstraat 81 en Oude Leielaan 1. 

Besluit: Optie B (geen vrijstelling) wordt goedgekeurd 

 

18. CBS/2021/1065 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie  

Besluit: Goedgekeurd 

 

19. CBS/2021/1066 | Gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

20. CBS/2021/1067 | Weigering gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen  

Samenvatting 

Aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor private huurwoningen 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PATRIMONIUM 

GEBOUWENDIENST 

21. CBS/2021/1062 | Opmaak van een archeologienota voor de uitbreiding muziekacademie Menen  - 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden  

Samenvatting 

Opmaak van een archeologienota voor de uitbreiding muziekacademie Menen  - Goedkeuring gunning 
en lastvoorwaarden  

Besluit: Goedgekeurd 

 

NETHEID VAN DE STAD 

OMGEVING 

22. CBS/2021/1068 | Bijplaatsen textielcontainer  

Samenvatting 

Bijplaatsen textielcontainer op de parking aan de kerk ter hoogte van Moeskroenstraat 700, Rekkem.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

 



OPENBARE WERKEN 

OPENBARE WERKEN 

23. CBS/2021/1017 | Veiligheidscoördinatie aanleg geboortebos, parking en garagestraat Tuinwijk 
Lauwe - Gunning  

Samenvatting 

In kader van de uitvoering van het dossier aanleg geboortebos, parking en garagestraat Tuinwijk Lauwe 
dient een veiligheidscoördinator aangesteld te worden. Offertes werden opgevraagd bij verschillende 
veiligheidscoördinatoren. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

24. CBS/2021/1058 | Rooien struiken rond zone tijdelijke invulling Oostkaai - gunning van de 
opdracht.  

Samenvatting 

In het kader van de tijdelijke aanleg van de zone rond de Oostkaai werd voorgesteld om de aanwezige 
struiken te rooien om de site een propere aanblik te geven - gunning van de opdracht. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

25. CBS/2021/1082 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2132, 2133, 2134, 2136 en 2135.  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van 
nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.   

Besluit: Goedgekeurd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

26. CBS/2021/1086 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring  

Samenvatting 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen).  

Besluit: Goedgekeurd 

 

MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

27. CBS/2021/1075 | Principieel bepalen snelheidsregime en toegangsbeperking vrachtverkeer op 
brug Lauwe-Wevelgem  

Besluit: Verdaagd 

 

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN 

28. CBS/2021/1048 | Agenda Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit  

 



Samenvatting 

Voorstel om de Gemeenteraadscommissie Verkeer en Mobiliteit te organiseren dd. 14 juni 2021 om 
19u. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

29. CBS/2021/1051 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de inrichting van een laad en 
loszone in de Rijselstraat t.h.v. de Kringloopwinkel. Vaststelling.  

Samenvatting 

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de inrichting van een laad en loszone in de Rijselstraat 
t.h.v. de Kringloopwinkel. Vaststelling. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

KLIMAAT 

OMGEVING 

30. CBS/2021/1056 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Kortrijkstraat zn, 
8930 Menen  

Samenvatting 

De percelen Menen 1e afdeling, sectie D, nrs. 14B7 en 14H6, gelegen te Kortrijkstraat zn, 8930 Menen 
schrappen uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.  

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing. 

 

OMGEVING 

OMGEVING 

31. CBS/2021/707 | Site Reznor. Voorstel tot ontwikkeling.  

Besluit: Verdaagd 

 

32. CBS/2021/1022 | princiepsontwerp tot het bouwen van 2 rijwoningen Larstraat 141 met doorgang 
naar achtergelegen garagestraat en inrichting van 10 parkeerplaatsen  

Samenvatting 

voorstelling ontwerp tot het bouwen van 2 rijwoningen Larstraat 141 met doorsteek naar de 
achtergelegen garagestraat en inrichting van 10 parkeerplaatsen 

Besluit: Goedgekeurd, mits aanpassing. 

 

VERGUNNINGEN 

OMGEVING 

33. CBS/2020/2538 | Omgevingsvergunningsaanvragen  

Samenvatting 

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



34. CBS/2021/1057 | Verdeling van een woning met aanhorigheden op en met grond en bijhorende 
garage nr. 548 gelegen in de Italiëstraat  29 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, 
sectie A, perceel nr. 321 f 2 en een deel van de voortuin gelegen net voor de woning Italiëstraat 
29, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 v en een garage 
gelegen in de Multatulilaan 8+, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van 
perceel nr. 322 w - Dossier 1104  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning met aanhorigheden op en met grond en bijhorende garage 
nr. 548 gelegen in de Italiëstraat  29 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, 
perceel nr. 321 f 2 en een deel van de voortuin gelegen net voor de woning Italiëstraat 29, kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 v en een garage gelegen in de 
Multatulilaan 8+, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 w, 
gekend als lot 1 en garage nr. 548 van het bijgevoegd opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

35. CBS/2021/1060 | Verdeling van een woning met aanhorigheden op en met grond en bijhorende 
garage nr. 540 gelegen in de Italiëstraat  23 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, 
sectie A, perceel nr. 321 r, een deel van de voortuin gelegen net voor de woning Italiëstraat 23, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 a 2, een deel van het 
kadastraal perceel nr. 321 g 2 (Italiëstraat 25) en een garage nr. 540 gelegen in de Multatulilaan 
8+, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 w - Dossier 1105  

Samenvatting 

Aanvraag tot het splitsen van een woning met aanhorigheden op en met grond en bijhorende garage 
nr. 540 gelegen in de Italiëstraat  23 te Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, 
perceel nr. 321 r, een deel van de voortuin gelegen net voor de woning Italiëstraat 23, kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 a 2, een deel van het kadastraal 
perceel nr. 321 g 2 (Italiëstraat 25) en een garage nr. 540 gelegen in de Multatulilaan 8+, kadastraal 
gekend onder de 2de afdeling, sectie A, deel van perceel nr. 322 w, gekend als lot 1 van het bijgevoegd 
opmetingsplan. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

PROJECT LEIEWERKEN 

OMGEVING 

36. CBS/2021/1049 | Lichtontwerp architecturaal lichtplan Leiewerken-Menen. Voorlopig 
lichtontwerp.  

Samenvatting 

Lichtontwerp architecturaal lichtplan Leiewerken-Menen. Voorlopig lichtontwerp.  

Besluit: Goedgekeurd 

 

37. CBS/2021/1076 | Werkgroep nutsleidingen dd 20-05-2021  

Samenvatting 

Werkgroep nutsleidingen dd 20-05-2021 verslaggeving 

Aandachtpunten voor stad Menen:  

-Openbare Verlichting 

-gemeentelijke riolering -AQUAFIN 



-beveiligingscamera's en wachtbuizen tracé glasvezel 

-laadvoorzieningen elektrische voertuigen 

-voor de toekomstige ontwikkelingen worden nog geen nutsleidingen voorzien  gezien de nieuwe 
ontwikkelingen nog niet concreet zijn bepaald. 

-tracés voor warmtenetten 

- Studiebureau Omgeving maakt sleuvenplan op tem de fiets- en voetgangersbrug 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

ECONOMAAT 

38. CBS/2021/1042 | Aankoop kantoormeubilair voor LAR Business (via Creat aankoopcentrale) - 
goedkeuring PV van oplevering.  

Samenvatting 

Aankoop kantoormeubilair voor LAR Business (via Creat aankoopcentrale) - goedkeuring PV van 
oplevering. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

FINANCIËN 

39. CBS/2020/2544 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 2 juni 2021  

Samenvatting 

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 2 juni 2021 voor een totaalbedrag van 
359.822,65 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

40. CBS/2021/1037 | Vastleggen van de aanvraag tot bestelbon van nr. 1820 voor een totaalbedrag 
van 10.000 euro.  

Samenvatting 

Vastleggen van de aanvraag tot bestelbon van nr. 1820 voor een totaalbedrag van 10.000 euro. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

41. CBS/2021/1096 | Algemene financiering - vaststellen jaarrekening 2020 - doorstromen naar 
gemeenteraad van 30 juni 2021  

Besluit: Verdaagd 

 

SPORT 

ECONOMAAT 

42. CBS/2021/991 | Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speel- en beweegtoestellen 
en valdempende ondergronden op diverse plaatsen binnen grondgebied Menen voor een 
periode van 4 jaar - Goedkeuring 2 facturen 'speelpleinen Klimopwindestraat & 
Rijselstraat/Kerkstraat' en voorlopige opleveringen - 2020/943  



Samenvatting 

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speel- en beweegtoestellen en valdempende 
ondergronden op diverse plaatsen binnen grondgebied Menen voor een periode van 4 jaar - 
Goedkeuring 2 facturen 'speelpleinen Klimopwindestraat & Rijselstraat/Kerkstraat' en voorlopige 
opleveringen - 2020/943 

Besluit: Goedgekeurd 

 

EVENEMENTEN 

EVENEMENTEN EN TOERISME 

43. CBS/2021/1084 | Oriëntatierit 'Ronde door Vlaanderen' op 19 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de doortocht van de oriëntatierit (regularity) 'Ronde door 
Vlaanderen' op 19 juni 2021 te Menen. 

Organisator: autostal Hemicuda 

Besluit: Goedgekeurd 

 

44. CBS/2021/1085 | Garageverkoop Koning Boudewijnstraat op 12 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een garageverkoop in de Koning 
Boudewijnstraat op 12 juni 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

45. CBS/2021/1087 | Circus Ronaldo 'SWING' van 18 tot 20 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Circus Ronaldo 'SWING' van 18 tot 20 juni 
2021 op de site Zuidstraat Menen. 

Organisatie: CC De Steiger 

Besluit: Goedgekeurd 

 

46. CBS/2021/1089 | Belevingsdag gbs Barthel op 25 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een belevingsdag voor de leerlingen van gbs 
Barthel op 25 juni 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

47. CBS/2021/1090 | Afsluitingsfeest Standaard Boekhandel op 26 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van het afsluitingsfeest van Standaard Boekhandel 
op 26 juni 2021 in het CC Kaffee. 

Besluit: Goedgekeurd 



 

48. CBS/2021/1094 | Zomerbar WZC Groenhof Menen op 30 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een zomerbar voor bewoners en familieleden 
in het WZC Groenhof Menen op 30 juni 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

49. CBS/2021/1095 | Waterplezier op de Leie juli-augustus 2021 in organisatie van Toerisme 
Wevelgem  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Waterplezier (kajak) op de Leie tijdens de 
maande juli-augustus 2021 aan de slipway gelegen in de Wevelgemstraat te Lauwe. 

Organisatie: Toerisme Wevelgem 

Besluit: Goedgekeurd 

 

50. CBS/2021/1097 | Bekrachtiging Besluit burgemeester - Vinkenzettingen Lauwe seizoen 2021  

Samenvatting 

Bekrachtiging van het Besluit van de burgemeester naar aanleiding van het tijdelijk verkeersreglement 
voor de vinkenzettingen Lauwe seizoen 2021. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

51. CBS/2021/1098 | Antiekmarkt vanaf 13 juni 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van een wekelijkse antiekmarkt, elke zondag, 
vanaf 13 juni 2021 op het Pleintje and Leie in de Barakken. 

De organisatie verkreeg in de zitting van 5 mei 2021 de toestemming om te starten vanaf de aanleg van 
de parking Tussen de Halewijnstraat en de Demeystraat. Deze werken zouden duren tot eind mei 2021. 
De dienst openbare werken geeft nu een timing van half juli mee. 

Besluit: Goedgekeurd 

 

52. CBS/2021/1100 | Tijdelijk wandelparcours 12u van Lauwe van 27 juni tot 11 juli 2021  

Samenvatting 

Er wordt toestemming gevraagd voor de bewegwijzering van een tijdelijk wandelparcours van 
wandelclub de 12u van Lauwe vanaf 27 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 Lauwe (Start aan Hoeve 
Delaere). 

Besluit: Goedgekeurd 

 

CULTUUR 

CC DE STEIGER 

53. CBS/2021/1093 | Gebruik en maaien terrein omgeving Applauws  

Besluit: Verdaagd 



 

(KUNST)ONDERWIJS 

SABK 

54. CBS/2021/1063 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring aanpassingen 
academiereglement met doorverwijzing naar de Gemeenteraad.  

Samenvatting 

Academie voor Beeld Stad Menen: goedkeuring aanpassingen academiereglement. 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad. 

 

55. CBS/2021/1064 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring en doorverwijzing naar 
gemeenteraad van het Artistiek Pedagogisch Project Beeld  

Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring en doorverwijzing naar de gemeenteraad van het 
Artistiek Pedagogisch Project (APP) Academie voor Beeld 

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing en doorverwezen naar de gemeenteraad. 

 

56. CBS/2021/1069 | Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring gebruik leerplan 'Het 
Speelveld' van 'OVSG/DenkBeeld' vanaf 01/09/2021 met doorverwijzing naar de gemeenteraad  

Samenvatting 

Academie voor Beeld - Stad Menen: goedkeuring gebruik leerplan 'Het Speelveld' van 
'OVSG/DenkBeeld' vanaf 01/09/2021 met doorverwijzing GR 

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad. 

 

57. CBS/2021/1073 | Vervangingen vastbenoemde leerkrachten Academie voor Beeld vanwege 
langdurige ziekte of bevallingsverlof  

Samenvatting 

Vervangingen vastbenoemde leerkrachten Academie voor Beeld vanwege langdurige ziekte of 
bevallingsverlof 

Besluit: Goedgekeurd 

 

DIERENWELZIJN 

OMGEVING 

58. CBS/2021/1033 | Goedkeuring plaatsing van nestkasten door K.B.O.F.  

Samenvatting 

De Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw vraagt toestemming aan het college van 
Burgemeester en Schepenen voor het plaatsen van nestkasten op vijf plaatsen op het grondgebied. 
Nadien zal op basis van de verzamelde gegevens een werkingsdossier 2021 worden opgesteld. 

Het werkingsdossier Veldornithologie West-Vlaanderen en de broedresultaten van 2019 en 2020 
worden ter kennisname gelegd van het college van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Goedgekeurd 

 



PERSONEEL 

PERSONEEL 

59. CBS/2021/1078 | Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - medewerker jeugd-
sport (C1-C3) (m/v) - Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds medewerker 
jeugd-sport (C1-C3) (m/v) (onbepaalde duur)  

Samenvatting 

Afdeling Vrije tijd en onderwijs - jeugddienst/sportdienst - medewerker jeugd-sport (C1-C3) (m/v) - 
Kennisgeving proces-verbaal + aanstelling van een voltijds medewerker jeugd-sport (C1-C3) (m/v) 
(onbepaalde duur) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

60. CBS/2021/1079 | Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring 
en aanwervingsprocedure voor de functie van technisch hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) 
(m/v)  

Samenvatting 

Afdeling Infrastructuur en technische diensten - Goedkeuren vacant verklaring en 
aanwervingsprocedure voor de functie van technisch hoofdmedewerker groendienst (C4-C5) (m/v) 

Besluit: Goedgekeurd 

 

61. CBS/2021/1092 | Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker 
(D1-D3) (m/v) - Voorleggen proces-verbaal  

Samenvatting 

Afdeling infrastructuur en technische diensten - selectieprocedure technieker (D1-D3) (m/v) - 
Voorleggen proces-verbaal 

Besluit: Goedgekeurd 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Algemeen Directeur 

(dig. get) Eric Algoet 

Burgemeester - voorzitter 

(dig. get) Eddy Lust 

 


