Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van woensdag 09 januari 2019 om 08.30 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Filip Meirhaeghe, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
De verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 18 en 27 december
wordt goedgekeurd.

2.

GOEDKEURING AANREKENINGSLIJST
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van de aanrekeningslijst voor de uitgaven die onder het
budgethouderschap van het college van burgemeester en schepenen vallen.
BESLUIT
Enig artikel
De lijst 2018/166 met goedgekeurde aanrekeningen wordt vastgesteld voor een totaal bedrag van
366.420,81 euro.

3.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen 2018/104, 2018/105, 2019/01, 2019/2
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen 2018/160, 2018/164

4.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD
In het kader van het algemeen administratief toezicht betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, maakte de kerkraad Sint-Petrus Schorisse de notulen van de vergadering
van 5 december 2018 over.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Sint Petrus Schorisse dd. 5
december 2018.

5.

KENNISNAME NOTULEN CENTRAAL KERKBESTUUR
In het kader van het algemeen administratief toezicht betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, maakte het centraal kerkbestuur de notulen van de vergadering van 4
december 2018 over.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de vergadering van het centraal kerkbestuur dd. 4
december 2018.

6.

OVERLEG CENTRAAL KERKBESTUUR
Het college neemt kennis van de vraag tot overleg van het centraal kerkbestuur.
BESLUIT
Enig artikel
Aan het Centraal Kerkbestuur worden volgende data voorgesteld voor overleg: 19 of 26 februari om 11
uur.

7.

VASTSTELLEN BEVOEGDHEDEN SCHEPENEN
Voor de goede gang van de bestuursactiviteiten in de administratie is het noodzakelijk de
bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur onderling onder de leden van het college van
burgemeester en schepenen te verdelen.
BESLUIT
Enig artikel
De bevoegdheden worden als volgt toegekend aan de verschillende leden van het college van
burgemeester en schepenen:
Burgemeester Joris Nachtergaele: communicatie, personeelszaken, burgerlijke stand, bevolking,
kieszaken, politie, brandweer, veiligheid, jumelage
Eerste schepen Filip Meirhaeghe: financiën, sport, lokale economie, kerkenbeleid, energie en milieu
Tweede schepen Frederik Van Nieuwenhuyze: mobiliteit, ruimtelijke ordening, fietspaden, openbare
werken, patrimonium, dierenwelzijn, jeugd
Derde schepen Isabel Van Quickelberghe: onderwijs, cultuur, feestelijkheden, bibliotheek,
ontwikkelingssamenwerking, toerisme, Huis van het kind, kinderopvang
Vierde schepen en voorzitter BCSD Ann De Tollenaere: senioren, sociale zaken, woonbeleid,
armoedebestrijding, begraafplaatsen, landbouw, ICT

8.

AANMELDSYSTEEM ONDERWIJS
Aan het college van burgemeester en schepen wordt voorgesteld de opstart van een gezamenlijk
aanmeldsysteem voor het kleuter en basisonderwijs uit te stellen tot het schooljaar 2020-2021,
ingevolge het feit dat het nieuwe inschrijvingsdecreet nog niet werd goedgekeurd.
BESLUIT
Enig artikel
De instap in een gezamenlijk aanmeldingssysteem wordt uitgesteld naar volgend schooljaar. Voor het

gemeentelijk onderwijs wordt intussen wel een individueel aanmeldsysteem opgestart. Het dossier
wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 29 januari 2019.
9.

KILOMETERVERGOEDING EN SCHULDVORDERING VOOR PARKEERTICKETS INGEDIEND DOOR DE
ALGEMEEN DIRECTEUR
De algemeen directeur legt haar kilometervergoeding en schuldvordering voor parkeertickets ter
goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT
Enig artikel
De reiswijzer en bijhorende kilometervergoeding en schuldvordering voor partkeertickets voor het
tweede semester van het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd.

10.

BEHANDELING KLACHT ZOALS GEREGISTREERD IN HET REGISTER ONDER NUMMER 2018/11
Behandeling klacht zoals geregistreerd in het register onder nummer 2018/11
BESLUIT
Enig artikel
Kennis te nemen van de klacht van
en deze te beantwoorden als volgt:
1. De Weverbeekstraat is reeds openbaar domein en werd vorig jaar voorzien van een nieuwe
asfaltlaag tot aan huisnummer 4. Voorbij huisnummer 4 werden geen werken uitgevoerd om het
lemen huis aanpalend aan het openbaar domein te vrijwaren.
2. De dienst omgeving heeft geen omgevingsvergunningsdossier in behandeling op naam van
.
3. Er loopt enkel een trage weg langs de woning met huisnummer 4. Deze trage weg is terug te vinden
in het tragewegenplan van Schorisse.

11.

KENNISNAME VAN DE AANVRAAG ONTVANGST JUBILARISSEN
Een aanvraag tot ontvangst op 8 februari 2018 om 19 uur ter gelegenheid van een gouden bruiloft werd
ingediend.
BESLUIT
Enig artikel
De aanvraag tot ontvangst op 8 februari 2018 om 19 uur ter gelegenheid van het gouden bruiloft van
wordt goedgekeurd.

12.

AANVRAAG GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING - ONDERWIJS
Aan het college van burgemeester en schepen wordt een aanvraag tot gedeeltelijke
loopbaanonderbreking van een medewerker van het onderwijs ter goedkeuring voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
Aan
wordt een vermindering met 1/5 in het kader van loopbaanonderbreking voor
medische bijstand toegestaan voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2019.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

13.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT - ONDERWIJS
Een medewerker van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus, diende een aanvraag in tot het
bekomen van 1/5 vermindering in het kader van loopbaanonderbreking voor medische bijstand.
Hierdoor zijn 4/24 tijdelijke lestijden in te vullen.
BESLUIT
Stemming: eenparig.
Artikel 1
wordt bijkomend aangesteld als tijdelijke leerkracht om vanaf 7 januari 4/24 in het kleuter in te
vullen in vervanging van titularis
, voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Artikel 2
In artikel 1 vermelde betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
In artikel 1 vermelde betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen
genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

14.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - ONDERWIJS
Vanaf het begrotingsjaar 2019 investeert de Vlaamse regering 20 miljoen euro extra in punten ten
behoeve van administratieve ondersteuning in de basisscholen en voor de directeurs. Dit betekent dat
onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de begroting en het programmadecreet 2019 door
het Vlaams Parlement de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning vanaf 1 januari 2019
stijgt.
Concreet voor onze school betekent dit dat er 4/36 extra kunnen aangesteld worden.
BESLUIT
Stemming: eenparig.
Artikel 1
wordt, naast haar vaste benoeming met 25/36, met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus
2019 tijdelijk aangesteld als administratief medewerker voor 1/36 per week.
Artikel 2
In artikel 1 vermelde betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
In artikel 1 vermelde betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen
genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

15.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER - ONDERWIJS
Vanaf het begrotingsjaar 2019 investeert de Vlaamse regering 20 miljoen euro extra in punten ten
behoeve van administratieve ondersteuning in de basisscholen en voor de directeurs. Dit betekent dat

onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de begroting en het programmadecreet 2019 door
het Vlaams Parlement de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning vanaf 1 januari 2019
stijgt.
Concreet voor onze school betekent dit dat er 4/36 extra kunnen aangesteld worden.
BESLUIT
Stemming: eenparig.
Artikel 1
wordt tijdelijk aangesteld met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 als
administratief medewerker voor 3/36 per week.
Artikel 2
In artikel 1 vermelde betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
In artikel 1 vermelde betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen
genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
16.

VASTE BENOEMING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VOOR 1/36 - ONDERWIJS
Op het niveau administratie aan de Gemeentelijke Basisschool ‘De Kleine Reus’ is er 1/36 als
vastbenoemd administratief medewerker te begeven. De kandidaten die in aanmerking komen werden
door de scholengemeenschap aangeschreven.
BESLUIT
Geheime stemming: eenparig.
Artikel 1
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 26 juni 2018, met betrekking
tot de tijdelijke aanstelling van
, waarbij zij voor 1/36 werd aangesteld voor het
schooljaar 2018-2019, wordt opgeheven op datum van 31 december 2018.
Artikel 2
wordt met ingang van 1 januari 2019 voor 1/36 extra in vast verband benoemd in het ambt van
administratief medewerkster.
Artikel 3
In artikel 1 vermelde betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 4
In artikel 1 vermelde betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen
genieten.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

17.

VRAAG TOT PARTICIPATIE AAN HET LOKAAL SOCIAAL BELEID
Het Woon- en Zorgcentrum/CVK Haagwinde vraagt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur een basis
tot participatie aan het lokaal sociaal beleid in Maarkedal.

BESLUIT
Enig artikel
Een overleg te initiëren via schepen van sociale zaken Ann De Tollenaere.
18.

AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN VOORZIENING VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
Het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius uit Gentbrugge vraagt gemeentelijke toelage.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist de bovenlokale bevoegdheid omtrent de financiële ondersteuning van
multifunctionele centra na te gaan.

19.

AANVRAAG FINANCIËLE STEUN VOOR CHILD FOCUS
Child Focus wil ook in 2019 haar missies verder zetten en alles inzetten om elk slachtoffer te helpen en
te verdedigen. In een schrijven gericht aan het gemeentebestuur vragen zij een financiële steun.
BESLUIT
Enig artikel
Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op deze aanvraag.

20.

VERSLAG SENIORENADVIESRAAD - KENNISNAME
Het college neemt kennis van het verslag van de seniorenadviesraad dd. 17 december 2018.

21.

VRAAG TOT OVERNAME VAN GEMEENTELIJKE GOEDEREN
Met de sluiting van het consultatiebureau zal heel wat materiaal, dat eigendom is van het
gemeentebestuur, niet meer gebruikt worden. De oude kerstverlichting die bevestigd werd aan de
leilinden op het Etikhoveplein werd vervangen. Er werd een bod gedaan op de babystethoscoop en op
de kerstverlichting.
BESLUIT

22.

Enig artikel
Het bod van 20 euro van

voor de overname van de babystethoscoop goed te keuren.

Het bod van 50 euro van

voor de oude kerstverlichting goed te keuren.

ONDERGRONDS BRENGEN OPENBARE VERLICHTING EN ELEKTRICITEITSNET IN DE HASSELSTRAAT
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 november 2018 bij uitbreiding van
de werken aan de N457 ook in de Hasselstraat de riolering en wegenis te vernieuwen. Eandis stelt de
vraag of het bestuur ervoor zou opteren bij het vernieuwen van de Hasselstraat, ook de bovengrondse
openbare verlichting en elektriciteit ondergronds te brengen.
BESLUIT
Enig artikel
Niet over te gaan tot het ondergronds brengen van E/OV-net in de Hasselstraat.

23.

FIETSPADENPROJECT N457 - VORDERINGSSTAAT 8
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 februari 2018 goedkeuring aan de
gunning van de opdracht “Fietspadenproject N457” aan BESIX INFRA NV.
De aannemer BESIX INFRA NV diende vorderingsstaat 8 in dewelke werd ontvangen op 17 december
2018. Studiebureau Arcadis stond in voor het rekenkundig nazicht en formuleerde geen opmerkingen.
De voormelde vorderingsstaat kan goedgekeurd worden.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 8 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627
Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van € 250.478,43 excl. btw of €
303.078,90 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 887.442,02 excl. btw of €
1.073.804,86 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in ACT-12.1.1/0200-00/2240007/BESTUUR/CBS
/IE-10.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

24.

VERVANGING ARMATUUR DOOR EANDIS - KENNISNAME
Eandis bericht ons via het beperkt mandaat voor de vervanging van individuele armaturen en palen
openbare verlichting die ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader onherstelbaar zijn.
Het college neemt akte van het schrijven van Eandis met betrekking tot het beperkt mandaat voor de
vervanging van individuele armaturen en palen openbare verlichting die ingevolge slijtage of
schadegevallen met onbekende dader onherstelbaar zijn.
Adres: Ruitegem Nukerke – LPT 196
Aard der werken: Armatuur te vervangen door Mini luma
Oorzaak vervanging: onherstelbaar
Raming van de kosten: 371,70 euro
De kosten naar aanleiding van slijtage worden per trimester samen met het normaal onderhoud
gefactureerd.

25.

VERVANGING ARMATUUR DOOR EANDIS - KENNISNAME
Eandis bericht ons via het beperkt mandaat voor de vervanging van individuele armaturen en palen
openbare verlichting die ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader onherstelbaar zijn.
Het college neemt akte van het schrijven van Eandis met betrekking tot het beperkt mandaat voor de
vervanging van individuele armaturen en palen openbare verlichting die ingevolge slijtage of
schadegevallen met onbekende dader onherstelbaar zijn.
Adres: Vlaamse Ardennenstraat Etikhove LPT.417.
Aard der werken: Armatuur te vervangen door Mini luma
Oorzaak vervanging: onherstelbaar
Raming van de kosten: 407,64 euro.

De kosten naar aanleiding van slijtage worden per trimester samen met het normaal onderhoud
gefactureerd.
26.

AQUARIO KWARTAALGEGEVENS DERDE KWARTAAL - KENNISNAME
Het college neemt akte van het schrijven van Farys met betrekking tot de opvolging van de Aquario
budgetten van het derde kwartaal van 2018.
Het college neemt akte van het schrijven van Farys met betrekking tot de opvolging van de Aquario
budgetten van het derde kwartaal van 2018.

27.

SCHADE HOLLEBEEKPAD
Bij kraanwerken aan het Hollebeekpad op 1 juni 2017 werd schade veroorzaakt aan de afsluiting van een
weide waarop herten lopen. De schade werd veroorzaakt door het verwijderen van bomen/struiken, de
wortels zaten onder de afsluiting vertakt. Bij het uitrukken van de wortels zijn betonplaten kapot gegaan
en is de draad gescheurd. Aan het college wordt gevraagd of zij een tussenkomst zullen doen in de
kosten.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist aan verzekeringsmaatschappij de Federale Verzekering een schrijven te richten met
het verzoek om de vetusteitregeling niet toe te passen in dit schadedossier als tegemoetkoming voor
het abnormaal langdurige dossierverloop.

28.

UITBREIDING TOEGANG LANDBOUWPERCEEL BEUKELWEG
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een verbreding van de toegang naar
een landbouwperceel op de Beukelweg toe te staan.
BESLUIT
Artikel 1
Het college beslist de verbreding van de toegang en het dichtleggen van het resterend gedeelte gracht
ter hoogte van het landbouwbedrijf goed te keuren. Als compensatie voor het dichtleggen van de gracht
wordt de overbodige toegang, zoals op plan aangeduid, ingenomen als open baangracht.
Artikel 2
Deze werken te laten uitvoeren tegen kostende prijs door de technische uitvoeringsdienst.

29.

MELDING PARAMOTOREN - AKTENAME
Het college neemt akte van een melding van de locatie voor het stijgen en landen van paramotoren van
22 december tem 21 januari 2019 op Tenhole in Maarkedal.

30.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
Peloton wenst de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in te richten, die deels over het
grondgebied van Maarkedal loopt. Deze is gepland op zaterdag 6 april 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toelating verleend aan Peloton,
voor het inrichten van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 6 april 2019 en het
bewegwijzeren van het parcours.

De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
31.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
Hand in Hand vzw wenst de vijde editie E3 Binck Bank voor juniores in te richten, die deels over het
grondgebied van Maarkedal loopt. Deze is gepland op zaterdag 27 april 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toelating verleend aan Hand in Hand vzw,
voor het inrichten van de vijfde editie E3 Binck Bank voor juniores op 27 april 2019 en
het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

32.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
Peloton wenst Dwars door Vlaanderen Cyclo voor wielertoeristen in te richten, die deels over het
grondgebied van Maarkedal loopt. Deze is gepland op zaterdag 23 maart 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toelating verleend aan Peloton,
voor het inrichten van Dwars door Vlaanderen Cyclo voor wielertoeristen op zaterdag 23 maart 2019 en
het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

33.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
Vzw Greyhounds in Nood Belgium wenst de wandeltocht met honden (en aansluitend eetfestijn) in te
richten, die deels over het grondgebied van Maarkedal loopt. Deze is gepland op zaterdag 25 augustus
2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toelating verleend aan Vzw Greyhounds in Nood Belgium,
voor het inrichten van de wandeltocht met honden (en
aansluitend eetfestijn op zondag 25 augustus 2019.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

34.

VOORTGANGSTOETS - DEFINITIEVE INDELING IN CATEGORIEËN
Het college neemt akte van het schrijven van het Agentschap wonen-Vlaanderen dd. 21 december 2018
betreffende de voortgangstoest 2018 en de definitieve aanduiding in categorie 2b (= één van de 16

slechtste leerlingen van de klas) en waarbij gevraagd wordt om de samenwerkingsovereenkomst met
het SVK te actualiseren en eventueel aan te passen.
Het college beslist aan het Agentschap Wonen Vlaanderen te antwoorden dat de
samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal VerhuurKantoor pas in 2017 werd goedgekeurd. In het
woonoverleg van december 2018 werd door de medewerker van het SVK aangegeven dat nog geen
woningen ter beschikking waren op het grondgebied van Maarkedal. Het college vraagt zich af in welke
zin de samenwerkingsovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor geactualiseerd of aangepast kan
worden.
35.

KAPMACHTIGING
Neemt akte van de kapmachtiging voor het uitvoeren van een eindkap en hakhoutkap op een perceel
gelegen Maarkedal, Nederholbeekstraat, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1023f.

36.

VRAAG TOT LIDMAATSCHAP VAN SPORTVISSERIJ VLAANDEREN
Het college neemt akte van het schrijven van sportvisserij Vlaanderen met betrekking tot het
lidmaatschap 2019 en beslist modaliteiten betreffende het voorgestelde lidmaatschap grondiger te
laten uitzoeken.

37.

MELDING VAN PLAATSING VAN EEN VOORSPOELINSTALLATIE VOOR AARDAPPELEN
Een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de derde klasse,
zijnde een spoelinstallatie voor aardappelen werd ingediend.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door
, 9680
Maarkedal, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met OMV_2018144436
zijnde spoelinstallatie voor aardapplen, gelegen
te 9680 Maarkedal, kadastraal bekend:
1ste afd (Etikhove), sectie A, nr 387L omvattende:
Rubriek

Aard

45.13.d)1°b)

Omschrijving

Hoeveelheid + eenheid

Voorspoelen van aardappelen

10kW

Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
Artikel 3
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
Hoofdstukken 4.1 tem 4.10
Hoofdstuk 5.45

Algemene milieuvoorwaarden
voedingsmiddelenindustrie.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze
opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en
geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de
link:

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarde:
/
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de
meldingsakte.
Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar
het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen
moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche
luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart
binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen
van de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge
van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de
vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig
van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
38.

MELDING VAN EEN OVERDRACHT DRUKKERIJ
Een melding betreffende de overname van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
(iioa) van de derde klasse, zijnde de overname van een drukkerij werd ingediend.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door
voor de overname van de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met OMV_201815.546 zijnde een drukkerij,
genaamd
, 9680 Maarkedal, kadastraal
ste
e
bekend: 1 afd, sectie A, nrs 1011f3, 1011 3 en 1011f4 , omvattende:
De iioa omvat:
Rubriek

Aard

Omschrijving

Hoeveelheid + eenheid

11.1.1.a
11.2.1.b

17.3.4.1.b
17.3.6.1.b
17.3.8.1
6.5.1
17.4
33.4

Inrichtingen voor het drukken met een totale
geïnstalleerde drijfkracht van 82 kW
Zetten, voorbereiden en afwerken van de
grafische
industrie
met
een
totale
geïnstalleerde drijfkracht van 33 kW
Opslagplaats voor 50 liter isopropylalcohol
Opslagplaatsen voor 4800 liter stookolie en
1000 liter diesel
Opslagplaats voor 400 kg drukinkt
1 Brandstofverdeelinstallatie
Opslagplaats voor 50 liter gevaarlijke
produkten in kleine verpakkingen
Opslagplaats voor 9 ton papier

82kW
33kW

50 liter
4.800 liter + 1.000 liter
400kg³
1
50 liter
9 ton

Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
Artikel 3
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
Hoofdstukken 4.1 tem 4.10
Hoofdstuk 5.6, afd 5.6.2
Hoofdstuk 5.11
Hoofdstuk 5.17
Hoofdstuk 5.33

Algemene milieuvoorwaarden
brandstofverdeelinstallatie
drukkerijen
Opslag van gevaarlijke producten.
Opslag van papier

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze
opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en
geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de
link:
2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarde:
/
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de
meldingsakte.
Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar
het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen
moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche
luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart
binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen
van de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge
van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de
vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig
van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
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