Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 26 maart 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen verontschuldigd voor agendapunt 8.
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

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 G/2019/15 voor een bedrag van 13.997,81 euro

3.

VERHUIS KUNSTACADEMIE
In het kader van de verhuis van de kunstacademie naar het vroegere OCMW‐gebouw heeft de directeur
van de kunstacademie een aantal vragen voor het college met betrekking tot de infrastructuur van de
gebouwen.
BESLUIT
Enig artikel
Een overleg te laten plaatsvinden tussen het bestuur en de directeur van de kunstacademie om een
oplossing uit te werken voor de begeleiding van de kinderen tussen de 2 vestigingen.

4.

VASTLEGGEN DATA COLLEGES IN APRIL
Er is geen college op 16 april 2019.

5.

AANWIJZEN VAN EEN NOTARIS VOOR HET VERLIJDEN VAN DE VERKOOPAKTEN VOOR DE GRONDEN
VAN HET WOONPROJECT PUTTENE
Voor het verlijden van de verkoopakten voor de gronden van het woonproject Puttene dient het college
over te gaan tot het aanwijzen van een notaris.
BESLUIT
Enig artikel
Notaris Leen Coppejans, Baarstraat 51, 9700 Oudenaarde wordt aangesteld voor het verlijden van de
verkoopakten voor de gronden van het woonproject Puttene.

6.

DAG VAN DE BUREN
Dag van de buren is een initiatief om inwoners van heel België en Europa aan te moedigen een gezellige
avond met hun buren door te brengen. Dit jaar vind de burendag plaats op 24 mei 2019. Aan het
gemeentebestuur wordt gevraagd deel te nemen aan de dag van de buren en een promopakket aan te
kopen.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist deel te nemen aan de dag van de buren.

7.

TOELATEN VAN DE KANDIDATEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE VOOR EEN DESKUNDIGE
ORGANISATIEBEHEER
Ingevolge de openverklaring van een betrekking van deskundige organisatiebeheer, dient het college
van burgemeester en schepenen te beslissen over de toelating van de kandidaten tot de procedure.
BESLUIT
Artikel 1
Volgende kandidaten worden toegelaten tot de aanwervingsprocedure voor de functie van deskundige
organisatiebeheer:

Artikel 2
Volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de aanwervingsprocedure voor de functie van
deskundige organisatiebeheer:

Artikel 3
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van dit besluit.
8.

TOELATEN VAN DE KANDIDATEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE VOOR EEN TECHNISCH ASSISTENT
Ingevolge de openverklaring van een betrekking van technisch assistent, dient het college van
burgemeester en schepenen te beslissen over de toelating van de kandidaten tot de procedure.
BESLUIT
Artikel 1
Volgende kandidaten worden toegelaten tot de aanwervingsprocedure voor de functie van technisch
assistent:

Artikel 2
Volgende kandidaten worden toegelaten tot de aanwervingsprocedure voor de functie van technisch
assistent op voorwaarde dat zij de bewijsstukken kunnen voorleggen:

Artikel 3
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van dit besluit.
9.

VASTSTELLING VAN DE LIJST VAN DE KIEZERS VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE KAMER EN GEWEST‐ EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 26 MEI 2019
Op 1 maart wordt de kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezingen van 26 mei 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Stelt de kiezerslijsten vast volgens de gegevens uit het rijksregister der natuurlijke personen op datum
van 1 maart 2019, volgens opmaak door het intercommunaal informatiecentrum CEVI.

10.

AANVRAAG TOT EERVOLLE VERMELDING, ONDERSCHEIDING OF HERKENNING.
Er wordt een burger voorgedragen voor een onderscheiding voor het toedienen van levensreddende
reanimatie. Aan het college wordt gevraagd hoe ze de onderscheiding van deze burger willen
organiseren.
BESLUIT
Enig artikel
Vanaf 2020 wordt gestart met de huldiging van bewoners die een bijzondere erkenning verdienen. De
huldiging zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari. André De Baere en Herman De
Coker worden uitgenodigd naar een huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie van 1 januari 2020.

11.

AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR BUITENGEWONE PROJECTEN 2019
De dienst Vrije Tijd ontving een bijkomende aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor
buitengewone projecten.
BESLUIT
Enig artikel
Het advies in te winnen van de (nog bestaande) cultuurraad.

12.

GOEDKEUREN DATUM EN ARTIESTEN VOOR 'MIDZOMERKLANKEN'
Voor het evenement 'Midzomerklanken'

BESLUIT
Artikel 1
‘Midzomerklanken’ wordt georganiseerd op zaterdag 8 juni 2019. Er wordt nog gezocht naar een
passende naam voor het evenement.
Artikel 2
Volgende artiesten mogen vastgelegd worden: Marble Sounds solo voor het eerste concert, Mooneye
voor het tweede concert, Sioen solo voor het derde concert.
13.

PLAATSING INFOBORD NATUURPUNT EN GEMEENTELIJK INFOBORD IN DORPSKERN SCHORISSE
In de dorpskern van Schorisse staat een infobord van natuurpunt. Het gemeentelijk infobord, dat
momenteel in druk is, heeft andere afmetingen dan het bord van natuurpunt. Aan het college wordt
gevraagd hoe de borden ten opzichte van elkaar moeten gepositioneerd worden.
BESLIST
Enig artikel
Natuurpunt het huidige bord te laten behouden en hiervoor zelf palen te laten voorzien. Er wordt
eenzelfde type palen gebruikt voor het bord van Natuurpunt en dat van de gemeente. De borden
worden naast elkaar geplaatst.

14.

OPROEP SUBSIDIEPROJECTEN LEADER EN PROVINCIALE PLATTELANDSPROJECTEN: VASTLEGGEN
DOSSIERS
De afdelingshoofden presenteren de dossiers die in aanmerking komen om in te dienen als
subsidieproject bij Provinciale Plattelandsprojecten en Leader.
BESLUIT
Enig artikel
Het college laat het aan het oordeel van de administratieve diensten over om de meest kansrijke
projecten te selecteren voor de subsidieoproep van Leader en Plattelandplus.

15.

KENNISNAME VORDERINGSSTAAT 6 IN VERBAND MET WEGENISWERKEN.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het proces‐verbaal van vorderingsstaat 6
opgemaakt door het studiebureau in verband met de herstellingswerken Fortstraat en Ten Houtestraat
te Maarkedal.

16.

KENNISNAME ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING FLUVIUS.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het schrijven van Fluvius aangaande het
onderhoud openbare verlichting op grondgebied Maarkedal.

17.

VEILIGHEID BETREFFENDE PAARDENOVERSTEEK IN DE WEITSTRAAT
Veiligheid betreffende paardenoversteek in de Weitstraat
BESLUIT
Enig artikel
Aan de technische cel verkeer zal om advies gevraagd worden voor het aanbrengen van visuele
maatregelen die de alertheid van de weggebruikers verhogen bij het naderen van de paardenoversteek.

18.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN
STEENPUINCONTAINER
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein ter
hoogte van
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam:
Adres:
Telefoon /
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

19.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN BORDJES PARKING
BEDIENAAR EREDIENST
Een particulier vraagt om een signalisatievergunning af te leveren voor inname openbaar domein voor
parking bedienaar eredienst op zaterdag 25 mei in Etikhove en op zondag 26 mei in Nukerke
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam:
Adres:
Telefoon / GSM: l
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt

Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
20.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN WIELERWEDSTRIJD
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van wielerwedstrijd om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd ‘Dwars door Vlaanderen’ zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op woensdag 3 april tot en met 4 april 2019
 wordt een éénrichtingsverkeer opgelegd op de Taaienberg. Deze maatregel wordt aangeduid
met de verkeersborden F19 aan de onderkant van de Taaienberg en C1 aan de bovenkant.
 wordt een omleiding voorzien voor alle verkeer komende van de bovenkant van de Taaienberg
via Bossenaarstraat – Fortstraat. Deze maatregel wordt aangeduid met omleidingspijlen.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;

‐
‐
21.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN
SPORTEVENEMENT 'DWARS DOOR MAARKEDAL'
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een sportevenement om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van het sportevenement ‘Dwars door Maarkedal’, georganiseerd door de Sportraad in
samenwerking met de Dienst Vrije Tijd, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op woensdag 15 mei 2019 vanaf 14 tot 16.30 uur
 wordt de Tenhoutestraat volledig verkeersvrij gemaakt. Deze maatregel wordt aangeduid met
de verkeersborden C3.
 Wordt een omleiding voorzien via Langestraat – Neutenstraat – Markette. Deze maatregel
wordt aangeduid met omleidingspijlen.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐

22.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE WIELERWEDSTRIJD
"3BERGENPRIJS E3" EN "BINCKBANK CLASSIC"
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator de wielerwedstrijd "3bergenprijs E3" en
"Binckbank Classic" om een aantal politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de doortochten van de wielerwedstrijden “3bergenprijs E3” en “E3 Binckbank
Classic”, zijn de volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op zaterdag 27.04.2019: wordt een tijdelijk parkeer‐ en stilstaanverbod opgelegd langs beide
zijden van de volgende wegen:
Kortekeer;
Heidje vanaf Kortekeer tot aan N60;
Nukerkestraat;

Nukerkeplein;
Boelaardstraat;
Ruitegem;
Mellinkstraat;
Terpoort;
Donderij;
Nederholbeekstraat;
Stationsberg;
Steenbeekdries vanaf Stationsberg tot aan Mariaborrestraat;
Mariaborrestraat;
Elsstraat;
Kleistraat;
Boitsbank;
Taaienberg;
Poesthem;
Kerkemstraat;
Hokelbeke;
Hasselstraat;
Zottegemstraat in de buiten de rijbaan gelegen parkeervakken;
Varentstraat vanaf de grens Oudenaarde tot aan Kabuize;
Kabuize;
Boigneberg;
Kapelleberg;
Kokerellestraat;
Ruilverkavelingsweg tussen Hasselstraat en Ellestraat;
Ellestraat vanaf de ruilverkavelingsweg tot aan Langekouter;
Langekouter;
Bossenaarstraat tussen Langekouter en Onderbossenaarstraat;
Onderbossenaarstraat
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.


Op zaterdag 27 april 2019: geldt een verboden toegang voor voetgangers op volgende plaatsen:
Middengeleider op de Zottegemstraat 200m voor de kerk van Schorisse richting Horebeke

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C19.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;

‐
‐
23.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

VRAAG STANDPUNT COLLEGE BETREFFENDE ST. ELIGIUSOMMEGANG RUITERS MAARKE‐KERKEM
Het bestuur van de Ruiters van Maarke‐Kerkem vraagt de St. Eligiusommegang aan op 23 juni 2019
BESLUIT
Enig artikel
Gaat akkoord met het voorstel van schepen Isabel Van Quickelberghe om te overleggen met het bestuur
van de St. Eligiusruiters om een alternatieve route uit te werken.

24.

SCHRIJVEN ZAGERIJ VAN SCHORISSE IVM AANPLANT POPULIEREN
Neemt akte van het schrijven van de Zagerij van Schorisse ivm de aanplant van populieren.

25.

SCHRIJVEN AANPALENDE VAN DE WERKEN AAN DE N457
Wij ontvingen een schrijven van een aanpalende van de werken aan de N457, waarin hij het
gemeentebestuur vraagt de eigendomsgrenzen te respecteren tijdens de uitvoering van de werken aan
de N457.

26.

OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE VAN DE ANNEX AAN
Openbaar domein ter hoogte van
BESLUIT
Enig artikel
Aan landmeter‐expert Mathieu Nies op te dragen om de grenzen van het openbaar domein te bepalen.

27.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DWARS DOOR MAARKEDAL DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
OP WOENSDAG 15 MEI 2019.
Sportraad Maarkedal wenst de fietstocht Dwars door Maarkedal in te richten op woensdag 15 mei 2019.
Er worden zo een 100 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Sportraad Maarkedal,
voor het inrichten van de
fietstocht Dwars door Maarkedal, op woensdag 15 mei 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.
Artikel 2
Er wordt toelating verleend tot opmaak van een tijdelijk politiereglement voor het verkeersvrij maken
van Berg Ten Houtte tijdens de bergtrofee.
Artikel 3
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

28.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT LENTEVELDTOERTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP
ZONDAG 12 MEI 2019.
WTC Ter Linde,
wenst de 40e Brakelse Lenteveldtoertocht in te richten op zondag 12
mei 2019. Er worden zo een 400 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit
voorzien, namelijk de Greg Van Avermaet Classic
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Ter Linde,
, voor het inrichten van de 40e
Lenteveldtoertocht voor mountainbikers, op zondag 12 mei 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.
Artikel 2
De organisator wordt erop gewezen dat op zondag 12 mei 2019 eveneens de Greg Van Avermaet Classic
het grondgebied van Maarkedal aandoet en dat ter hoogte van de Stokstraat en de Omer Wattezstraat
beide parcours elkaar overlappen of kruisen. Aan de organisatoren wordt opgedragen om in onderling
overleg de inzet van seingevers te bespreken en aan het bestuur mee te delen op welke punten
seingevers zullen ingezet worden.
Artikel 3
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

29.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT HALLE‐INGOOIGEM VOOR ELITE DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP WOENSDAG 26 JUNI 2019.
Yvegem Sportief vzw wenst de 72e Halle‐Ingooigem voor elite in te richten op woensdag 26 juni 2019. Er
is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Yvegem Sportief,
voor het inrichten van de 72e Halle‐
Ingooigem voor elite, op woensdag 26 juni 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

30.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT FIAT/ABARTH DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG
26 MEI 2019.
Fiat/Abarth Vlaamse Ardennen wensen de Fiat/Abarth rondrit in te richten op zondag 26 mei 2019. Er is
op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Fiat/Abarth Vlaamse Ardennen,
voor het inrichten van
de Fiat/Abarth rondrit voor auto’s, op zondag 26 mei 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
31.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VLAAMSE PIJL VOOR MOUNTAINBIKERS DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP MAANDAG 10 JUNI 2019.
De Molenbikers Zwalm wensen De Vlaamse Pijl voor mountainbikers in te richten op maandag 10 juni
2019. Er worden zo een 650 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Molenbikers Zwalm,
voor het inrichten van de
Vlaamse Pijl voor mountainbikers, op maandag 10 juni 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

32.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT DUCASSE ARBRE SAINT PIERRE DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 16 JUNI 2019.
Ducasse Grand Monchaut & Arbre Saint Pierre wensen de VTT in te richten op zondag 16 juni 2019. Er
worden zo een 750 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Ducasse Grand Monchaut & Arbre Saint Pierre voor het inrichten van de
VTT Ducasse Grand Monchaut, op zondag 16 juni 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

33.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT KOESTERRIT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG
10 AUGUSTUS 2019.
WTC Samen Uit Samen Thuis wensen de Koesterrit voor mountainbikers in te richten op zaterdag 10
augustus 2019. Er worden zo een 500 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit
voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Samen Uit Samen Thuis,
voor het inrichten
van de Koesterrit tvv Kinderkankerfonds, op zaterdag 10 augustus 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
34.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT MOUNTAINBIKE VLAANDEREN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019.
Summerbike vzw wenst de Mountainbike van Vlaanderen in te richten op zaterdag 24 augustus 2019. Er
worden zo een 1000 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VZW Summerbike,
voor het inrichten van de
Mountainbike van Vlaanderen, op zaterdag 24 augustus 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.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

35.

VRAAG VOOR TOELICHTING OMGEVINGSDOSSIER
Vraag voor toelichting omgevingsdossier
Het college beslist om niet in te gaan op de vraag van
vergunningsaanvraag af te wachten.

36.

en het resultaat van de lopende

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN DE
WIELERWEDSTRIJD 'RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE DAMES EN HEREN'
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van wielerwedstrijd om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor elite dames en
heren, georganiseerd door VZW RIA, Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 7 april 2019, tussen 12 en 16.30 uur wordt een tijdelijk parkeer‐ en stilstaanverbod
opgelegd langs beide zijden van de volgende wegen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hof te Fiennesstraat aan kruispunt met Ommegangstraat tot aan kruispunt met Vlaamse
Ardennenstraat
Vlaamse Ardennenstraat
Kleistraat
Boitsbank
Taaienberg
Bossenaarstraat
Onderbossenaarstraat
Berkenstraat vanaf Eierput tot aan Steenbeekdries
Steenbeekdries

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pontstraat
Holandstraat
Weitstraat
Kortekeer
Heidje vanaf Kortekeer tot aan N60
Rijksweg vanaf Heidje tot aan de grens met Oudenaarde, enkel in de richting van Oudenaarde
Ladeuze
Koppenberg vanaf Hospitaalweg tot aan de grens met Oudenaarde
Mariaborrestraat
Stationsberg
Nederholbeekstraat vanaf Stationsberg tot aan Boitsbank
Poesthem
Aatse Heerweg
Drappendries
Rubberigtsbank
Elsstraat
Mussestraat

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3
Voor de doortocht van de karavaan en de volgwagens welke de Ronde niet volgen op de Koppenberg
maar rijden via de Elsstraat, parkeerverbod en éénrichtingsverkeer invoeren in de Elsstraat.
Verkeersvrij houden tussen 12 en 14 uur:
‐ Berkenstraat tussen kruispunt Eierput en kruispunt Steenbeekdries – Mariaborrestraat
‐ Bossenaarstraat tussen kruispunt met Langekouter en kruispunt met Taaienberg
Éénrichtingsverkeer
‐ Langsheen de Mariaborrestraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan en in de richting van
de Steenbeekdries
‐ Langsheen de Steenbeekdries vanaf de aansluiting met Mariaborrestraat tot aan en in de
richting van de Stationsberg
‐ Langsheen de Stationsberg vanaf de aansluiting met de Steenbeekdries tot aan en in de richting
van de Nederholbeekstraat
‐ Langsheen de Taaienberg vanaf de aansluiting met de Fortstraat tot aan en in de richting van
de Bossenaarstraat
‐ In de Pontstraat vanaf de aansluiting met de Stationsberg tot aan en in de richting van de
Mussestraat
‐ In de Elsstraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan en in de richting van de N60
‐ In de ruilverkaveling tussen Kleistraat en Donderij richting Donderij
‐ Kortekeer
‐ Heidje vanaf aansluiting met Kortekeer tot aan en in de richting van de N60
‐ Steenbeekdries vanaf de aansluiting met Stationsberg tot aan en in de richting van Mussestraat
‐ Mussestraat vanaf de aansluiting met Pontstraat tot aan en in de richting van
Nederholbeekstraat.
Omlegging: Het verkeer in de Pontstraat komende uit de richting N60 wordt omgeleid via de
Mussestraat
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het

wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
‐
‐
‐
‐
‐
37.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

TOEKENNEN HUISNUMMER
Toekennen huisnummer
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt aan de nieuwe wooneenheden volgende huisnummers toegekend: 5A 0001 en 5A0101.

38.

TOEKENNEN HUISNUMMER WONINGEN GELEGEN LOUISE‐MARIESTRAAT
De bouwheer van 3 woongelegenheden langs de Louise‐Mariestraat vraagt om de toekenning van de
huisnummers.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt aan de nieuwe woningen de volgende huisnummers toegekend: 12A, 12B en 12C.
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