College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 15.09.2021

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:

Bernard Fonteyne, Schepen verontschuldigd voor punt 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

RUIMTELIJKE ORDENING:
1. Kennisname diverse aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen.
Er werden diverse aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen ingediend. De
uittreksels zullen worden afgeleverd.
Meegedeeld.
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, bij de Brugsesteenweg, sectie C deel van 732G en F.
Beslist geen opmerkingen te formuleren.
Meegedeeld.
3.

OMV_2021138625 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning in
Lendelede, Bergkapel 10, sectie C 1058 F.
a) Kennisname dossier
b) Advies vragen aan de Intercommunale Leiedal en Fluvius
Goedgekeurd.
4.

OMV_2021129901 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in
Lendelede, Bergkapel 14, sectie C 1058 P.
a) Kennisname dossier
b) Advies vragen aan de Intercommunale Leiedal en Fluvius.
Goedgekeurd.
5.

OMV_2021140135 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen
in Lendelede, Beukenlaan 8, sectie B 519 B.
a) Kennisname dossier
b) Openbaar onderzoek van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021.
Goedgekeurd.
6.

OMV_2021087360 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het herwerken van een berging bij een
bestaande woning en bouwen van een stal met berging, gelegen in Lendelede, Sneppestraat 22,
sectie A 889 B, 353 H 2, 352 H.
a) Kennisname dossier
b) Openbaar onderzoek van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021.
c) Advies vragen aan Departement Landbouw en Visserij.
Goedgekeurd.
1.

7.

OMV_2021106953 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het het slopen en herbouwen van een
landbouwloods + IIOA, in Lendelede, Woestynestraat 1, sectie A 34 D, 29 B, 30, 36 C, 37 A, 34 E:
a) Kennisname aanvraag.
b) Gunstig advies overmaken aan de VVO, de Provincie West-Vlaanderen.
a) Kennisname aanvraag.
b) Gunstig advies wordt toegestuurd aan de VVO, de Provincie West-Vlaanderen.
Goedgekeurd.
8.

OMV_2021134653 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het organiseren van een onbemand
bankkantoor, gelegen te Sint Jozefsstraat 18/20, 8860 Lendelede
Vergunning wordt verleend.
Goedgekeurd.
9.

OMV_2021144059 - Melding voor het wijzigen gevels van werkruimte, gelegen in Lendelede, 't
Gangske , sectie B 508F.
a) Kennisname dossier
b) Aktename onder voorwaarde.
Goedgekeurd.
10. Aanvraag tot het bekomen van het gemeentelijk leegstandregister in het kader van openbaarheid
van bestuur.
Conform het bestuursdecreet van 07.12.2018 werd een vraag d.d. 13.09.2021 tot het bekomen van het
gemeentelijk leegstandsregister ingeschreven in het register van openbaarheid van bestuur onder nummer
29.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur dat
de gevraagde stukken kunnen worden doorgegeven zonder vermelding van de persoonsgegevens.
BIBLIOTHEEK:
11. Aanvraag voor extra uren personeel bibliotheek.
Wegens ziekte van een personeelslid wordt gevraagd om aan twee personeelsleden in de bibliotheek in
totaal 13 uur/week toe te kennen.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
12. Mail d.d. 09.08.2021 met betrekking tot het vernieuwd fietspad in de Winkelsestraat.
Volgend op punt 6 van het College van Burgemeester en Schepenen van 18.08.2021 hierbij verschillende
voorstellen voor bijkomende scheidingselementen tussen het fietspad en de rijweg.
Verdaagd.
13. Aanpassen snelheid Heulsestraat
Voorstel om de vraag naar de gemeenteraad te brengen om de snelheid in de Heulsestraat aan te passen
van 70km/u naar 50km/u. Het betreft het stuk tussen de bebouwde kom Lendelede en Sente met een
lengte van 750m.
Verdaagd. Dit wordt eerst voorgelegd aan de Stuurgroep Verkeer.

2.

MILIEU:
14. Mail Translab, d.d. 07.09.2021, betreft analyserapport toegezonden materiaal (2021_1768)
Twee van de vier stalen bevatten asbest (telkens buisisolatie). Er worden verschillende firma's
aangeschreven voor de opmaak van een offerte voor het verwijderen van de buisisolatie.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
15. Schade Unit Euro-Cabin na speelpleinwerking Jakkedoe.
Bij ophaling van de Unit werd er vastgesteld dat er schade is aan de panelen door het gebruik van
verkeerde producten op de wanden en door schade door het krabben met een mes.
De firma vraagt een tussenkomst van de gemeente nav. 10 u opkuiswerk aan 55 euro per uur alsook 120
euro voor het gebruik van de producten. Samen een kost van 670,00 euro excl. BTW. Dit wordt tevens
doorgegeven aan de verzekering Ethias.
Verdaagd.
BURGERZAKEN:
16. Ambtshalve schrapping - I-2021-1739
Op voorstel van de dienst Burgerzaken wordt een inwoner geschrapt uit de
bevolkingsregister/vreemdelingenregisters.
Goedgekeurd.
17. Aanvraag concessie uniform urnenveld
Begraafplaats CENTRUM:
Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor het uniform urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats CENTRUM , voor een termijn van 30 jaar en tegen de concessieprijs van 375 euro.
Goedgekeurd.
18. Aanvraag verlenging grondconcessie (11m²)
Begraafplaats CENTRUM:
Aanvraag tot het verlengen grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats CENTRUM , voor een
termijn van 10/20/30 jaar tegen de prijs van 687,5/1.375/2.062,5 euro vanaf de vervaldatum van de meest
recente concessie, zijnde 02.02.2023.
Goedgekeurd.
19. Aanvraag concessie uniform urnenveld op de begraafplaats Sint-Katharina.
Begraafplaats ST-KATHARINA:
Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor het uniform urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats ST-KATHARINA, voor een termijn van 30 jaar en tegen de concessieprijs van 375 euro.
Goedgekeurd.

3.

OPENBARE WERKEN:
20. Verledding OV 2021
Na contact met Fluvius werd doorgegeven dat de verledding van de OV-palen in de Izegemsestraat,
Oudstrijderslaan, Spoelewielenlaan,… zal gestart worden op woensdag 6 oktober 2021.
Goedgekeurd.
21. Heraanleg fietspad Winkelsestraat deel Ledegem
De gemeente Ledegem zal met de firma Tibergyn het fietspad langs de Winkelsestraat nog vernieuwen
voor het einde van het jaar. Zo zal er normaal gezien geen bijkomende hinder zijn eens de werken op ons
grondgebied afgerond zijn. Zij zullen geen rijstrook innemen maar werken volledig buiten de rijweg,
uitzonderlijk zal er beurtelings verkeer toegepast worden.
Kennisname.
FINANCIËN:
22. Aanvraag subsidies Peuterleute 2de kwartaal 2021
De gemeente komt tussen in het verlieslatend deel van Peuterleute. Zij dienen hiervoor per kwartaal een
aanvraag in die, na controle door de financiële dienst, ter goedkeuring in het College wordt voorgelegd.
Goedgekeurd.
23. Aanvraag EFIN2025 premie - 2e schijf
In toepassing van het premiesysteem “EFIN2025” wordt een 2e schijf van de premie aangevraagd voor de
plaatsing van een laadpaal op de koer van het Sociaal Huis voor het opladen van de dienstvoertuigen.
Goedgekeurd.
SOCIAAL BELEID:
24. Vraag van de vzw Pink Ribbon of Lendelede wil meestappen tegen borstkanker.
Tijdens de Roze Mars worden een maand lang 10.000 stappen gezet per dag om de kans op kanker te
verkleinen.
De vzw Pink Ribbon vraagt het gemeentebestuur de inwoners te stimuleren om hier aan deel te nemen.
Inschrijven kan via de link https://pinksupport.pink-ribbon.be/event/the-pink-walk/home.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
25. Decreet woonmaatschappijen - afbakening werkingsgebieden
Verslag bijeenkomst d.d. 25.08.2021 omtrent werkingsgebied woonmaatschappij.
Er zal een nieuwe woonmaatschappij opgericht worden die werkzaam zal zijn in de gemeenten Anzegem,
Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 21 oktober 2021.
Goedgekeurd.

4.

26. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 02.09.2021 (onze ref. 2021/1722).
Betreft: Schriftelijke 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.
Goedgekeurd.
ALGEMEEN:
27. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande zitting worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
28. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De goedkeuringslijsten aanrekening van nr. 2021/236 tot en met nr. 2021/241 worden goedgekeurd.
Goedgekeurd.
29. Goedkeuringslijsten bestelbon
De goedkeuringslijst bestelbon nr. 2021/90 wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd.
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