College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 13.10.2021

Aanwezigen:

Carine Dewaele, Burgemeester-Voorzitter;
Pedro Ketels, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Schepenen;
Rita Lammertyn, Schepen-Voorzitter BCSD;
Christophe Vandecasteele, Algemeen Directeur

DISCUSSIEPUNT
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

OMV_2021074845 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 2 loten
voor alleenstaande woningen op grondgebied Harelbeke, Brugsesteenweg 47A & 47B, met 2 loten
voor tuin horende bij de voorziene woningen, gelegen op grondgebied Lendelede, achter de
Brugsesteenweg, sectie C732F, G.
a) Afgifte van het attest artikel 4.2.16.
Goedgekeurd.
2.

Kennisname van de vraag in het kader van art. 5.2.2 van de Vlaamse Codex tot verdeling van een
goed gelegen in Lendelede, Sentestraat, sectie D deel van 418A.
Beslist geen opmerkingen te formuleren.
Goedgekeurd.
3.

OMV_2021125510 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het het verkavelen van een perceel in 3
loten, gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 202, sectie A 230 F.
a) Kennisname einde openbaar onderzoek + adviezen van Fluvius en De Watergroep;
b) Er wordt een vergunning verleend onder voorwaarden.
Goedgekeurd.
4.

OMV_2021146752 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning
(regularisatie gevelopeningen) te Lendelede, Heulsestraat 156, Sectie D nr 426r.
a) Kennisname dossier;
b) Er wordt een vergunning verleend.
Goedgekeurd.
5.

OMV_2021136561 - Aanvraag tot omgevingsvergunning tot het slopen van een veranda, uitbouwen
van de woning & bouwen van een bijgebouw, gelegen in Lendelede, Heulsestraat 60, sectie C 147 F.
a) Kennisname dossier;
b) Openbaar onderzoek van 21.10.2021 tot 19.11.2021.
Goedgekeurd.
6.

OMV_2021144841 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met
bijgebouw en zwembad, deels gelegen in Harelbeke, Brugsesteenweg 47B en deels gelegen in
Lendelede, sectie C732F, G.
a) Kennisname dossier ingediend bij de Provincie;
b) Openbaar onderzoek van 15.11.2021 tot 13.11.2021.
Goedgekeurd.
1.

7. Kennisname diverse aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen.
De uittreksels zullen worden afgeleverd.
Meegedeeld.
OPENBARE WERKEN:
8. Fietspad Winkelsestraat - bijkomende afscherming fietspad.
In navolging van punt 12 van het CBS 15.09.2021 hierbij een aangepast voorstel en bijhorende prijzen.
Voorstel om de materialen aan te kopen voor de prijs van € 1.549 incl. 21% BTW. De plaatsing gebeurt door
de dienst openbare werken terwijl de nutsleidingen aan de overzijde aangebracht worden.
Goedgekeurd.
9. Vernieuwen zijstrook Winkelsestraat - vervolg.
In navolging van punt 7 van het CBS van 06.10.2021 hierbij een raming van de gevraagde waterdoorlatende
verharding. Deze bedraagt 23.292,50 incl. BTW. Er is hiervoor voldoende krediet. Dit is een stijging van
minimum 50% van de kost tov het asfalteren van de zijstrook.
Bovendien zal dit meer tijd in beslag zullen nemen en meer hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. Er
wordt dan ook voorgesteld om deze strook te asfalteren zoals dit momenteel het geval is.
Goedgekeurd.
MILIEU:
10. OMV_2021149376 - Omgevingsvergunning aktename voor het houden van 10 volwassen honden
(hondenkwekerij), gelegen in de Roterijstraat 17, 8860 Lendelede.
a) het college neemt kennis van het dossier;
b) het college neemt akte van de melding.
Meegedeeld.
11. Mail IVIO, d.d. 06.10.2021, betreft ondersteuning wedstrijd met cadeaubon (2021/1986).
IVIO wenst een fotowedstrijd te lanceren in hun volgend magazine. Ter ondersteuning zal de gemeente de
helft van een Lendleebon sponsoren (€ 10 voor IVIO, € 10 voor gemeente).
Goedgekeurd.

NIET-DISCUSSIEPUNT
PERSONEEL:
12. Ontvankelijkheidsverklaring kandidaturen.
Ontvankelijkheidsverklaring kandidaturen voor de functie van voltijds stafmedewerker/diensthoofd
(A1a/A3a).
Goedgekeurd.
13. Consolidatie arbeidsongeval op basis van de beslissing van de bevoegde medische dienst.
De werkgever consolideert het arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. De werknemer
heeft zich akkoord verklaard met de beslissing van de bevoegde medische dienst.
Goedgekeurd.

2.

FEESTELIJKHEDEN:
14. Mail d.d. 11.10.2021 van Pasar (onze ref. 2021/1984).
Kunnen ze op zondag 5 december 2021 om 10u30 ontvangen worden op het gemeentehuis n.a.v. hun 40jarig bestaan?
Goedgekeurd.
ICT:
15. Aankoop laptop jeugddienst (ref. I_2021_1994).
De laptop van de jeugddienst is defect en moet vervangen worden. Er wordt opnieuw een laptop met touch
screen voorgesteld omdat dit vlotter werkt bij het inchecken van de kinderen tijdens de speelpleinwerking.
Kostprijs bedraagt 1.572,13 euro incl. BTW. Dit zal meegenomen worden in de aanpassing van de
meerjarenplanning van 2021-2022. Via de verzekering alle risico's electronica kan ongeveer 250 euro
gerecupereerd worden.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
16. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 06.10.2021 (onze ref: OI-1968).
Betreft: Vraag tot het bekomen van diverse correspondentie.
Raadslid Gudrun Debrabandere vraagt diverse correspondentie op.
De gevraagde stukken worden opgezocht en er wordt een antwoord voorbereid.
Meegedeeld.
17. Mail van raadslid Marnic Vandenbroucke d.d. 12.10.2021. Onze ref. 2021/2002).
Betreft: Vraag tot het bekomen van diverse informatie over de streaming infrastructuur.
Raadslid Marnic Vandenbroucke heeft diverse vragen rond de offerte van de streaming infrastructuur.
Er wordt een antwoord voorbereid.
Meegedeeld.
18. Mail d.d. 11.10.2021 van Leiedal (onze ref. 2021/1992).
De Buitengewone Algemene Vergadering gaat door op donderdag 9 december 2021 om 17u op
Transfo te Zwevegem.
Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 25.11.2021.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
19. Mail d.d. 30.09.2021 van Bureau Cnockaert NV (onze ref. 2021/1960).
Sterrekensstraat - ereloon studiekosten.
Het studiebureau geeft verantwoording over de door hen ingediende offerte.
20. Mail d.d. 09.10.2021 van een bewoner van de Winkelsestraat (onze ref. 2021/2004).
Betreft: Verharding zijstrook voor zijn woning.
De bewoner vraagt om een afspraak te maken met het bestuur om te bekijken wat er kan gedaan worden
om het aantal parkeerplaatsen voor zijn deur te beperken.
Dit wordt bekeken door de technische dienst.
Verdaagd.

3.

VERKEER EN MOBILITEIT:
21. Aangetekend schrijven d.d. 04.10.2021 van een inwoner van Kortrijk (onze ref. 2021/1966).
Betreft: melding van onveilige situatie voor fietsers in de Beiaardstraat door te snel rijdende auto's.
Vraag om hiervoor een oplossing te zoeken.
Dit schrijven wordt beantwoord door de deskundige publieke ruimte.
Meegedeeld.
22. Mail d.d. 11.10.2021 van de bewoner van Hulstemolenstraat 10 (onze ref. 2021/1987).
Melding dat vaak voor de oprit naast zijn huis wordt geparkeerd.
Kan hier iets aan gedaan worden?
De mail werd doorgegeven aan PZ Vlas.
Meegedeeld.
FINANCIËN:
23. Aanvraag subsidie straatfeest voor Kortrijksestraat t.h.v. garages tegenover nr. 75 op 09.01.2022
(ref. 2021/1975).
Er werd een subsidieaanvraag ingediend voor het organiseren van een straatfeest in de Kortrijksestraat
t.h.v. garages tegenover nr. 75 op 09.01.2022.
Dit werd positief geadviseerd door de cultuurfunctionaris.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
24. Loketbezoek, d.d. 08.10.2021 betreffende aanvraag premie rookmelders.
Kasticket dateert van 16.12.2019. De factuur mag maximum 1 jaar oud zijn. Plaatsing rookmelders werd
uitgesteld door corona- schilderwerken.
Voorstel om de premie rookmelders te weigeren daar het kasticket meer dan 1 jaar oud is.
Goedgekeurd.
FINANCIËN:
25. Goedkeuringslijsten bestelbon.
De lijsten van nr. 98 tot en met nr. 99 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
26. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De lijsten van nr. 259 tot en met nr. 268 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
ALGEMEEN:
27. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 06.10.2021 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.

4.

28. Mail d.d. 10.10.2021 van Brick Harelbeke (onze ref. 2021/1985).
Op 30 en 31 oktober 2021 wordt Brick Mania, een evenement met Lego steentjes georganiseerd in het CC
in Harelbeke.
Kan dit evenement opgenomen worden in de publicaties naar de bevolking van Lendelede toe?
Niet goedgekeurd.
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