Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 26 februari 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:
Joris Nachtergaele, Burgemeester verontschuldigd vanaf agendapunt 59.
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen verontschuldigd vanaf agendapunt 71.
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

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

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
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/2019/10 voor een bedrag van 1.560,42 euro
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/11 voor een bedrag van 10.531,02 euro
 Lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2019/19 voor een bedrag van 17.410,19 euro
 Lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/183 voor een bedrag van 1.019,03euro
 Lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/12 voor een bedrag van 18.067,98 euro
 Lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/174 voor een bedrag van 860,60 euro
 Lijsten goedgekeurde aanrekeningen G2019/21 voor een bedrag van 81.504,95 euro

3.

GOEDKEURING AANREKENINGEN EN/OF BESTELBONNEN
Goedkeuring aanrekening
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:



Lijst 185 voor een bedrag van 69434,39 euro
Lijst 22 voor een bedrag van 16213,29 euro

4.

KOHIER SLUIKSTORT GROENSTRAAT 03/2018
Kohier sluikstort Groenstraat 03/2018
BESLUIT
Artikel 1
Het belastingkohier op het sluikstorten 2018-3 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een
bedrag van 200,00 euro.
Artikel 2
Het kohier wordt voor uitvoering aan de financieel directeur overgemaakt.

5.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00062)
Een belastingschuldige diende een bezwaarschrift in tegen de aanslag in het belastingkohier voor
tweede verblijven en de algemene milieuheffing op de tweede verblijven voor het jaar 2018
(kohierartikel 00062). Het college is bevoegd om een uitspraak te doen over het ingediende
bezwaarschrift.
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
belasting op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 en 2019 vrijgesteld worden van de

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
6.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00051)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00051
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
ingewilligd.

wordt

Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
7.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIER ARTIKEL 00001)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven - kohierartikel 00001
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven op naam van
.
Artikel 3
De woning gelegen
op Immo Paermentier.

zal voor het dienstjaar 2018 en in de toekomst ingekohierd worden

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
8.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00006)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00006

BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van mevrouw
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
de belasting op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 en 2019 vrijgesteld worden van

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
9.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00061)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00061
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van d
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
belasting op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 en 2019 vrijgesteld worden van de

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
10.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR

2018 (KOHIERARTIKEL 00070)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00070
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van d
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
de belasting op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 en 2019 vrijgesteld worden van

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
11.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00013)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00013
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van me
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.

Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
12.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00039)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00039
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
13.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00005)
Niet - inwilliging van het bezwaar tegen betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven - kohierartikel 00005
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt niet ingewilligd.
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 3
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.

14.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00065)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00065
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
ingewilligd.

wordt

Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
15.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00055)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00055
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
16.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00069)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00069
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
ingewilligd.

wordt

Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
17.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00071)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00071
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
op tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
18.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00079)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting op tweede verblijven en algemene
heffing tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00079
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
19.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00015)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00015
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
ingewilligd.

wordt

Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.

Artikel 3
De woning gelegen
verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op tweede

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
20.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG IN HET BELASTINGKOHIER VOOR
TWEEDE VERBLIJVEN EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET JAAR
2018 (KOHIERARTIKEL 00084)
Inwilliging van het bezwaar tegen de betaling van de belasting tweede verblijven en algemene heffing
tweede verblijven 2018 - kohierartikel 00084
BESLUIT
Artikel 1
Het bovengenoemde bezwaarschrift van
wordt ingewilligd.
Artikel 2
Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 662,50 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op
tweede verblijven en de algemene heffing op de tweede verblijven.
Artikel 3
De woning gelegen
tweede verblijven.

zal voor het dienstjaar 2018 vrijgesteld worden van de belasting op

Artikel 4
Afschrift van onderhavig besluit zal ter uitvoering overgemaakt worden aan:


De eiser;



De financieel beheerder

Artikel 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving
van deze beslissing.
21.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-02)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-02
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

22.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-06)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-06
BESLUIT
Artikel 1
De woning
te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandsregister.
Wanneer de woning bewoond wordt, zal deze automatisch geschrapt worden van de inventaris
leegstaande woningen.
Artikel 2
De woning
2019, 2020 en 2021.

te 9680 Maarkedal krijgt een vrijstelling van belasting voor het dienstjaar

Artikel 3
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
23.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-09)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-09
BESLUIT
Artikel 1
De woning
Artikel 2
De woning
2020 en 2021.

te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandregister.
te 9680 Maarkedal krijgt een vrijstelling van belasting voor het dienstjaar 2019,

Artikel 3
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
24.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-10)
Behandeling beroepsschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-10
BESLUIT
Artikel 1
De woning
te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister en zal opgenomen
worden in het kohier 2018 van tweede verblijven.
Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

25.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-11)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-11
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandregister.

Artikel 2
De bezwaar indiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
26.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-14)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-14
BESLUIT
Artikel 1
De woning
te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandsregister. Wanneer
de woning bewoond wordt, zal deze automatisch geschrapt worden van de inventaris leegstaande
woningen.
Artikel 2
De woning
2019, 2020 en 2021.

te 9680 Maarkedal krijgt een vrijstelling van belasting voor het dienstjaar

Artikel 3
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
27.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-17)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-17
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De bezwaarindiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
28.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-18)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-18
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De bezwaarindiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
29.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-19)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-19
BESLUIT
Artikel 1
De woning
te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandsregister,
maar zal voor de dienstjaren 2019,2020 en 2021 vrijgesteld worden van de leegstandbelasting, indien de
woning effectief gesloopt is zal ze geschrapt worden van het register.

Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
30.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-21)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-21
BESLUIT
Artikel 1
De woning / handelspand
te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het
leegstandsregister. Het adres zal door gegeven worden aan Departement Omgeving – Vlaamse Overheid
Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

31.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-24)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-24
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
32.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-25)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-25
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De bezwaarindiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
33.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-26)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-26
BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt niet geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
34.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-27)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-27

BESLUIT
Artikel 1
De woning

te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Artikel 2
De bezwaarindiener wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.
35.

BEHANDELING VAN EEN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OPNAME IN DE INVENTARIS VAN LEEGSTAANDE
WONINGEN VOOR HET 2018 (ARTIKEL LR2018-29)
Behandeling beroepschrift tegen de opname inventaris leegstaande woningen 2018 - LR2018-29
BESLUIT
Artikel 1
De woning
te 9680 Maarkedal wordt geschrapt van het leegstandsregister en opgenomen
in het kohier tweede verblijven 2018.
Artikel 2
De zaakgerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

36.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN EEN BIJKOMEND KOHIER VOOR DE BELASTING OP
TWEEDE VERBLIJVEN 2018 EN DE ALGEMENE MILIEUHEFFING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN 2018
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van bijkomend kohier voor de belasting op tweede verblijven 2018
en algemene gemeentelijke heffing tweede verblijven 2018
BESLUIT
Enig artikel
Stelt het kohier tweede verblijven voor het jaar 2018 vast op een totaal van 1.875,00 euro en het kohier
algemene milieuheffing voor tweede verblijven voor het jaar 2018 vast op een totaal bedrag van 112,50
euro en verklaart beide kohieren uitvoerbaar.

37.

ONINBAARSTELLINGEN BETREFFENDE HET DIENSTJAAR 2012
Oninbaarstellingen betreffende het dienstjaar 2012
BESLUIT
Artikel 1
De openstaande bedragen betreffende het dienstjaar 2012 voor een totaal bedrag van van 566,78 euro
worden oninbaar verklaard.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal aan de financieel directeur worden overhandigd.

38.

VRAAG NAAR OVERLEG OVER HET LOKAAL INTEGRATIEBELEID
Het agentschap Integratie en Inburgering wil zich aan het bestuur voorstellen en haar
ondersteuningsaanbod en manier van werken toelichten
BESLUIT
Enig artikel
Mee te delen aan het agentschap Integratie en Inburgering dat voor een kennismakingsgesprek een
afspraak kan gemaakt worden met schepen Ann De Tollenaere.

39.

KENNISNAME NOTULEN RAAD VAN BESTUUR SOLVA
Er wordt kennis genomen van de notulen van de Raad van Bestuur van SOLVA dd. 5 februari 2019.

40.

VRAAG OM TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE SUBSIDIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN SCANNER
VOOR HET BEELDARCHIEF VAN DE HEEMKUNDIGE KRING BUSINARIAS
De heemkundige kring Businarias vraagt om een eenmalige subsidie van 500 euro voor de aankoop van
een scanner voor het digitaliseren van haar beeldarchief. De digitalisering van het beeldarchief is
bedoeld om de beeldbank Vlaamse Ardennen te voeden.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt een eenmalige subsidie van 500 euro toegekend aan de heemkundige kring ‘Businarias’ voor
de aankoop van een A3-scanner.

41.

AANSTELLING VAN EEN NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT EN EEN FUNCTIONARIS VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Het gemeentebestuur sloot een samenwerkingsverband af met het provinciebestuur voor de inzet van
een functionaris voor gegevensbescherming en een informatieveiligheidsconsulent. De huidige
functionaris heeft het provinciebestuur verlaten. Er werd een nieuwe functionaris aan Maarkedal
toegewezen. Deze persoon dient aangeduid te worden in de functie van functionaris voor
gegevensbescherming en informatieveiligheidsconsulent.
BESLUIT
Enig artikel
Dries De Boel wordt aangesteld als informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor
gegevensbescherming.

42.

GOEDKEUREN VAN DE VERWERKINGSOVEREENKOMST MET DE FIRMA CIPAL SCHAUBROECK
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Kaderwet persoonsgegevens van 30 juli
2018 verplichten de lokale besturen als gegevensverwerkingsverantwoordelijken tot het afsluiten van
een verwerkingsovereenkomst met de verwerkers waarop zij een beroep doen voor het verwerken van
bepaalde persoonsgegevens.
Een dergelijke overeenkomst moet nog afgesloten worden met de firma Cipal Schaubroeck.
BESLUIT
Enig artikel
De verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maarkedal en Cipal Schaubroeck wordt
goedgekeurd.

43.

SLUITING BIBLIOTHEEK EN DIENST BURGERZAKEN ZOMER 2019
Jaarlijkse sluiting bibliotheek en sluitingszaterdagen dienst Burgerzaken in de zomervakantie van 2019
BESLUIT
Artikel 1
De sluiting van de bibliotheek van 22 juli 2019 tot en met 4 augustus 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De sluiting van de dienst Burgerzaken op zaterdag 20 juli 2019, 27 juli 2019, 3 augustus 2019 en 10
augustus 2019 wordt goedgekeurd.

44.

MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN
MAARKE
Een grafconcessie op de begraafplaats van Maarke gaat vervallen. Aan de erfgenamen wordt de
mogelijkheid geboden om deze concessie te verlengen met 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
en de familie
worden eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
vervalt op 14 december 2019 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag voor 26 oktober 2019
aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht; Deze verlenging is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van het kerkhof worden gepubliceerd.

45.

MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN
ETIKHOVE
Een grafconcessie op de begraafplaats van Etikhove gaat vervallen. Aan de erfgenamen wordt de
mogelijkheid geboden om deze concessie te verlengen met 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De familie
wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf
van
vervalt op 18 januari 2020 en dat indien gewenst, de
hernieuwingsaanvraag voor 18 januari 2020 aan het college van burgemeester en schepenen moet
worden gericht. Deze verlenging is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van het kerkhof worden gepubliceerd.

46.

VASTLEGGEN STEMLOKALEN VOOR DE EUROPESE, FEDERALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN VAN 26 MEI
2019
Voor de komende verkiezingen moet de locatie van de stembureaus vastgelegd worden. Het college gaf
opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken om stembureaus in te richten in de woonzorgcentra op
het grondgebied.
BESLUIT
Enig artikel
Op de volgende locaties worden stemlokalen ingericht voor de verkiezingen van 26 mei 2019:





47.

Nukerke: Gemeentelijke Basisschool, Hollandstraat 22, 9681 Maarkedal (2 stembureaus)
Schorisse: Basisschool Gemeenschapsonderwijs, Schoolstraat 2, 9688 Maarkedal (2 stembureaus)
Maarke: Woonzorgcentrum Haagwinde (oude ingang), Hasselstraat 7, 9680 Maarkedal
(1°stembureau)
Etikhove: Woonzorgcentrum Ter Gauwen, Puttene 36, 9680 Maarkedal (2 stembureaus)

INSCHRIJVING VAN EEN BURGER MET EUROPESE NATIONALITEIT OP DE KIEZERSLIJST VOOR DE
EUROPESE VERKIEZING VAN 26 MEI 2019
Een burger met Europese nationaliteit diende een schriftelijk verzoek in tot inschrijving op de kiezerslijst
voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

BESLUIT
Artikel 1
De aanvraag van 15 februari 2019 om inschrijving op de kiezerslijst van de Europese verkiezingen door
, geboren op 28 januari 1970, van Duitse nationaliteit, wonende en
verblijvende te Maarkedal,
, wordt erkend.
Artikel 2
Melding van de inschrijving op de kiezerslijst van de Europese verkiezingen zal worden gemaakt in het
bevolkingsregister.
Artikel 3
Deze erkenning zal worden meegedeeld aan de belanghebbende.
48.

VERLENGEN VAN EEN BESTAANDE GRAF CONCESSIE OP HET KERKHOF VAN NUKERKE
Een inwoonster van de parochie Nukerke overleed recent. De overledene werd bijgeplaatst in een
bestaande grafconcessie. De erfgenamen verzoeken om de verlenging van de bestaande concessie,
conform het gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
BESLUIT
Artikel 1
De grafconcessie op het kerkhof van de parochie Nukerke voor de begraafplaats van
wordt verlengd tot 16 februari 2045.
Artikel 2
De prijs van deze verlenging wordt als volgt vastgesteld: 750 euro x 4/30ste = 100 euro.
Artikel 3
Het eventueel aanwezige grafmonument moet in zeer goede staat onderhouden en/of teruggebracht
worden.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal aan de concessiehouder worden afgeleverd.

49.

DIVERSE VRAGEN VAN DE NIEUWE UITBATERS VAN LOUIS DELHAIZE IN ETIKHOVE
De nieuwe uitbaters van supermarkt Louis Delhaize in Etikhove vragen om (plaatselijk) herstel van het
voetpad ter hoogte van de supermarkt, wensen een uitbreiding van hun openingsuren en advies
stedenbouwkundig voor het creëren van een stalling voor winkelkarren.
BESLUIT
Artikel 1
Het voetpad ter hoogte van de uitgang van de supermarkt wordt plaatselijk hersteld.
Artikel 2
Voor de ingang van de winkel kan op eigen terrein een stalling voor winkelkarren geplaatst worden. Om
de verkeersveiligheid niet te hinderen moet deze constructie beperkt blijven in omvang. De dienst
omgeving dient hierover contact op te nemen met de uitbaters.
Artikel 3
Mee te delen dat de openingsuren voor winkels wettelijk zijn vastgelegd als volgt:
 van 5 uur tot 20 uur (of 21 uur op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag
voorafgaan), maar moeten sluiten tussen 20 uur (of 21 uur) en 5 uur.

 het gemeentebestuur kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren toestaan waarbij
de winkels bijvoorbeeld in het kader van een laatavond-shopping tot bijvoorbeeld 22 uur mogen
open zijn. De andere sluitingsuren zijn wettelijk bepaald.
50.

HERNIEUWING LICENTIE WINKELDATABESTAND LOCATUS 2019-2020
Alle gemeenten en steden kunnen dankzij de interprovinciale samenwerking gratis toegang tot de
Locatus databank krijgen. In de databank zijn alle publiekgerichte panden in detailhandel en
dienstverlening, horeca en leegstand te vinden.
BESLUIT
Enig artikel
Een gebruiksovereenkomst met Locatus af te sluiten en de volgende 3 medewerkers aan te duiden:
Darline Vanden hende – Gemma Besard – Klara De Coker

51.

BESPREKING VOORSTELLEN TOT WIJZIGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEACTIVITEITEN 20192024
Het huishoudelijk reglement betreffende vakantiekampen dient te worden gewijzigd in de
gemeenteraad van maart 2019. Het schepencollege dient enkele beslissingen te nemen. Oa. omtrent de
tarieven voor de verschillende werkingen. De dienst Vrije Tijd heeft daarbij enkele voorstellen
uitgewerkt.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen voorrangsregeling toegepast voor de inschrijvingen van vakantieactiviteiten.
Artikel 2
Volgende tarieven worden vastgesteld, uitgedrukt in euro per dag:
Speelpleinwerking
Sportkampen
Techniek / programmeer
cultuurkampen

-

inwoner
8 euro
11 euro
Tussen 12 en 20 euro

Niet-inwoner
10 euro
13 euro
Tussen 14 en 22 euro

Voor uitstappen met busvervoer wordt een toeslag 10 euro doorgerekend.
Artikel 3
Het huishoudelijk reglement wordt aangepast aan de bepalingen in bovenstaande artikels en opnieuw
voorgelegd aan het college waarna het ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
52.

BESPREKING VOORSTEL STATUTEN CULTUURNETWERK
Bespreking van het voorstel voor de statuten voor het nieuw op te richten cultuurnetwerk. Deze
statuten moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden.
BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde statuten voor het Cultuurnetwerk Maarkedal worden goedgekeurd en worden ter
goedkeuring geagendeerd worden op de gemeenteraad van 26 maart 2019.

Artikel 2
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, het beheersorgaan van de bibliotheek en de
cultuurraad worden geïntegreerd in een nieuw overlegorgaan, het Cultuurnetwerk.
53.

KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD VAN 11 FEBRUARI 2019
Op 11 februari vond er een vergadering plaats van de gemeentelijke jeugdraad.
Het verslag van de vergadering wordt ter kennisgeving aan het college van Burgemeester en Schepenen
bezorgd.

BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het verslag van vergadering van 11 februari 2019.
54.

AANDUIDING PLAATSVERVANGENDE AFGEVAARDIGDE INTERLOKALE VERENIGING
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN
De gemeente is lid van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.

BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen beslist een gemeenteraadslid voor te dragen als
plaatsvervangend afgevaardigde.
Artikel 2
Dit dossier voor de officiële aanstelling over te maken voor de gemeenteraadszitting.
55.

GOEDKEURING NIEUW CONCEPT ZOMERZOEKTOCHT: DEELNAME SCHATTEN VAN VLIEG
De dienst Vrije Tijd stelt voor om na 10 jaar van start te gaan met een nieuw concept voor de jaarlijkse
zomerzoektocht.
BESLUIT
Enig artikel
De jaarlijkse zomerzoektocht wordt in 2019 vervangen door de actie ‘Schatten van Vlieg’.

56.

GOEDKEURING LIDMAATSCHAP EN FINANCIËLE BIJDRAGE AAN TOERISME VLAAMSE ARDENNEN
VOOR 2019
Vraag van Toerisme Vlaamse Ardennen ter betaling van de financiële bijdrage voor het lidmaatschap van
2019.
BESLUIT
Enig artikel
De factuur voor de financiële bijdrage van het lidmaatschap bij Toerisme Vlaamse Ardennen vzw voor
2019 wordt goedgekeurd.

57.

TOEKOMSTIG CONCEPT 'MIDZOMERKLANKEN'
De mogelijke scenario's voor de toekomstige organisatie van de activiteit 'Midzomerklanken' moeten
bekeken en afgewogen worden.

BESLUIT
Artikel 1
Het schepencollege heeft de intentie om Midzomerklanken verder te organiseren in 2019, 2021, 2023
en 2025. In het meerjarenplan zullen de nodige budgetten ingeschreven worden. De organisatie van
Midzomerklanken 2019 mag opgestart worden.
Artikel 2
Er wordt gekozen een waaier aan diverse muziekstijlen.
58.

TOEKOMSTIGE ORGANISATIE 11 JULI 2019 EN VOLGENDE JAREN
De organisatie van 11 juli 2019 en afwegen van de mogelijke toekomstscenario's voor volgende edities.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt beslist om ook in de legislatuur 2019-2024 jaarlijks een avondmarkt te organiseren.
Artikel 2
In 2019 wordt de avondmarkt met het zelfde concept en met hetzelfde budget georganiseerd.
Er worden daarbij wel volgende afspraken vastgelegd naar de standhouders.
-

De marges voor drank- en eetverkoop worden op voorhand aan de standhouders met gelijke
producten doorgegeven.
Politieke reclame of spandoeken worden toegelaten.
Om praktische redenen moeten standhouders op voorhand doorgeven of ze drinken en eten
verkopen. De dienst Vrije tijd zal hierover op voorhand goed communiceren naar de standhouders
en krijgt de toestemming om eventuele inbreuken de dag zelf aan banden te leggen.

Artikel 3
Vanaf 2020 zal het gemeentebestuur extra inzetten op bijkomende acts voor straattheater. De extra
financiering zal verder besproken worden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 4
De dienst Vrije Tijd kan rekenen op logistieke ondersteuning vanuit de technische dienst.
59.

AANVRAAG VOOR DE SAMENWERKING VAN DE ORGANISATIE VAN VRIJDAGAVONDCONCERTEN IN
MEI
Er kwam een aanvraag voor samenwerking i.v.m. de organisatie van vrijdagavondconcerten in mei.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt een samenwerking aangegaan met Pete’s promotion voor de organisatie van één
zomerconcert op 10 mei. De activiteit zal doorgaan op de parking bij het gemeentehuis.
Er worden volgende afspraken gemaakt met Peter De Cordier.
Het gemeentebestuur zorgt voor:
-

Een mobiel podium
Electriciteitsvoorzieningen
Toiletten
Afvalophaling

Peter Decordier (Pete’s promotions) zorgt voor:
-

Invulling affiche

-

Inkleding terrein
Sponsoring event
Afbraak materialen terrein
Dranken en barpersoneel
Tent voor bar
Tafels en stoelen
Tenten bij slecht weer
Eventuele verliezen worden gedragen door Pete’s Promotions, eventuele opbrengsten ook

Artikel 2
Na het evenement wordt geëvalueerd of een reeks concerten in 2020 samen georganiseerd kunnen
worden.
60.

GOEDKEURING TOELATING GEBRUIK OUD-GEMEENTEHUIS ALS BEVOORRADINGSPOST
De dienst Vrije Tijd kreeg de vraag van de sportdienst van de stad Zottegem voor het gebruik van een
gemeentelijk lokaal als bevoorradingspost in het weekend van 31/08 en 01/09 voor hun fiets- en
wandelevenement.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toestemming gegeven aan de sportdienst van Zottegem om de toiletten en de gang in het oudgemeentehuis, Hofveldstraat 42 te gebruiken als bevoorradingspost voor hun fietsevenement in het
weekend van 31/08 en 01/09.

61.

KENNISNAME INFRASTRUCTUURWERKEN TELENET VOOR DE VERKAVELING GELEGEN RONSESTRAAT 9
Telenet maakt de ontwerpplannen over voor de aanleg van kabelinfrastructuur voor de verkaveling
gelegen Ronsestraat 9. Er wordt verzocht om de adresgegevens tijdig door te geven via het Centraal
Referentieadressen Bestand en eventuele opmerkingen m.b.t. de ontwerpplannen te bezorgen binnen
de 10 kalenderdagen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de voorziene werken door het college.

62.

INBUIZING TER HOOGTE VAN NIEUWE BOOMGAARD
Door uitbreiding van een tuin met een boomgaard wordt gevraagd om ook de bestaand inbuizing uit te
breiden.
BESLUIT
Artikel 1
Het college beslist de inbuizing toe te staan over een afstand van een 10 meter.
Om de buffercapaciteit te behouden wordt een nieuwe gracht aangelegd vanaf de uitwijkstrook tot 6
meter van het einde van het resterend perceel richting Ruitegem.
Artikel 2
De inbuizing over een afstand van 10 meter te laten uitvoeren tegen kostende prijs door de technische
uitvoeringsdienst.

63.

GOEDKEURING - FARYS - RAMING WATERBEHEERSING
Door Farys werd een raming opgemaakt voor het aanpassen van een gracht tussen twee percelen

BESLUIT
Enig artikel
Er wordt een stand van zaken opgevraagd bij de erosiecoördinator met betrekking tot het
erosiegevoelige perceel dat rechtover de eigendom van mevr. Vankeirsschaever ligt. Tegelijk wordt
opdracht gegeven om voor het overliggend perceel een soortgelijke oplossing uit te werken cfr. het
project Tenhole/Dieriksstraat.
64.

KENNISNAME AANGIFTE SCHADECLAIM
Het college neemt kennis van de aangifte schadeclaim ter hoogte van de Eikenberg

65.

KENNISNAME SCHRIJVEN PROXIMUS BESCHADIGING TELEFOONKABEL
Het college neemt kennis van het schrijven van Proximus betreffende de beschadiging van een
telefoonkabel ter hoogte van de werken op de N457.

66.

FIETSPADENPROJECT N457 - GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT
De aannemer BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle diende vorderingsstaat 10 in
dewelke werd ontvangen op 21 februari 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 10 van BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640 te 2627
Schelle voor de opdracht “Fietspadenproject N457” voor een bedrag van € 82.987,65 excl. btw of
€ 100.415,06 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 1.152.001,99 excl. btw of
€ 1.393.922,44 incl. 21% btw.
Artikel 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in ACT-12.1.1/0200002240007/BESTUUR/CBS/IE-10.
Artikel 3
De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

67.

GOEDKEURING MEERWERKEN - N457 - TEELAARDE
Voor de propere afwerkingen van bermen zou er extra teelaarde moeten worden aangekocht
BESLUIT
Enig artikel
De totaalprijs voor 500 ton teelaarde aan 8.245 euro, excl. btw, wordt goedgekeurd.

68.

GOEDKEURING PROCES VERBAAL VOORLOPIGE OPLEVERING
Goedkeuring proces verbaal voorlopige oplevering ter hoogte van het Hollebeekpad onder
voorwaarden.
BESLUIT
Enig artikel
Het PV van de voorlopige oplevering voor het project “Nederaalbeek – Hollebeekpad” wordt
goedgekeurd. Het proces-verbaal zal ter ondertekening voorgelegd worden aan de burgemeester en de
algemeen directeur.

69.

HASSELSTRAAT - KEUZE VERHARDING
Door de ontwerper van de Hasselstraat wordt gevraagd welke verharding zal worden toegepast bij de
vernieuwde Hasselstraat
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om het gedeelte van de Hasselstraat vanaf het kruispunt met de Maarkeweg tot aan de
Hasselstraat nr. 9 aan te leggen in ongewapende cementbetonverharding. Het kruispunt en de eerste 3
à 4 meter van het wegdek worden aangelegd in uitgewassen cementbetonverharding.
Het gedeelte van de Hasselstraat vanaf woning nr. 9 tot voorbij woning nr. 19 wordt aangelegd in asfalt.

70.

GOEDKEURING AANKOOP FOORKASTEN DIVERSE PLAATSEN
De dienst patrimonium kreeg opdracht om de kostprijs na te gaan voor het plaatsen van foorkasten ter
hoogte van de kerk van Schorisse en het Nukerkeplein. Dit prijsonderzoek wordt voorgelegd. Er moet
een keuze van type foorkast gemaakt worden.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om 3 foorkasten type 3 aan te kopen voor plaatsing op het Nukerkeplein, de dorpskern
van Schorisse en Puttene.

71.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT EN BEWEGWIJZERING VAN DE LOOPWEDSTRIJD VAN DE RUNNERS
MAARKEDAL DOOR MAARKEDAL
De Runners Maarkedal wensen een loopwedstrijd in te richten op zondag 29 september 2019. Er
worden ongeveer 300 deelnemers verwacht.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Runners Maarkedal, p/a
voor het inrichten van de
loopwedstrijd, op zondag 29 september 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
Geeft toestemming tot opmaak van een tijdelijk politiereglement.
Artikel 3
Geeft toestemming tot gebruik van het grasveld naast het rusthuis voor parking.
Artikel 4
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

72.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT EN BEWEGWIJZERING VAN EEN MOTORTREFFEN DOOR
MAARKEDAL
De Lijnrijders wensen een motortreffen in te richten op zaterdag 15 juni 2019 en vragen de
toestemming om Maarkedal te doorkruisen en bewegwijzering aan te brengen.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan De Lijnrijders, p/a
voor het inrichten van het
motortreffen, op zaterdag 15 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.
73.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT EN BEWEGWIJZERING VAN DE MOUNTAINBIKETOCHT VAN DE
KRIERECROSSERS
De Krierecrossers wensen een mountainbiketocht in te richten op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019. Er
worden ongeveer 400 deelnemers verwacht. Er is op zondag ook de Triatlon van Vlaanderen voorzien.
De organisator vraag de toestemming om Maarkedal te doorkruisen en bewegwijzering aan te brengen.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Krierecrossers, p/a
voor het inrichten van de VTT
voor mountainbikers, op zaterdag 6 en zondag 7 juli 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.

74.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT EN BEWEGWIJZERING VAN DE GREG VAN AVERMAET CLASSIC DOOR
MAARKEDAL OP ZONDAG 12 MEI 2019
Peloton wenst de Greg Van Avermaet Classic voor wielertoeristen in te richten op zondag 12 mei 2019.
Er worden ongeveer 3500 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien,
namelijk de Lente VTT. De organisator vraagt de toestemming om Maarkedal te doorkruisen en
bewegwijzering aan te brengen.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peloton, p/a
voor het inrichten van Greg Van
Avermaet Classic voor wielertoeristen, 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
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

75.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VOOR DE WIELERWEDSTRIJD DWARS DOOR
VLAANDEREN ELITE HEREN
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van Dwars door Vlaanderen om een
aantal politiemaatregelen te treffen.

BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor Elite Heren,
georganiseerd door KSV Waregem Vooruit VZW,
, zijn de
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op woensdag 3 april 2019: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod opgelegd van 13.15u
tot 16.00u langs beide zijden van de volgende wegen:
- Kortekeer;
- Heidje vanaf Kortekeer;
- Mariaborrestraat;
- Stationsberg;
- Nederholbeekstraat vanaf Stationsberg;
- Kleistraat;
- Boitsbank;
- Taaienberg;
- Poesthem;
- Delfdries;
- Tenhoutestraat

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente.
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:
76.

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

BEVRAGING LOKALE WATERSCHAARSTE EN DROOGTESITUATIE
De Vlaamse MilieuMaatschappij vraagt of het bestuur weet heeft van specifieke lokale knelpunten ivm
waterschaarste en droogtesituatie ingevolge de droge zomer en najaar van 2018.
BESLUIT
Enig artikel
Mee te delen dat geen specifieke meldingen i.v.m. waterschaarste en droogtesituatie werden
geregistreerd.

77.

HER- OF NEVENBESTEMMING PAROCHIEKERKEN
SOLVA lanceert een haalbaarheidsonderzoek naar de her- of nevenbestemming van parochiekerken. Het
bestuur kan zich hierbij laten begeleiden door SOLVA.

78.

INTEKENEN OP MILIEUCONTRACT MET PROVINCIE VOOR 2019
De provincie vraagt aan het bestuur het milieucontract voor 2019 goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
Het milieucontract met de provincie voor 2019 te ondertekenen en hiervoor de trekkingsrechten van
1.500 euro te betalen.

79.

KADASTRALE VERDELING VAN EEN ONROEREND GOED GELEGEN IN DE FREMISSTRAAT
Een notariaat uit Horebeke vraagt aan het bestuur of het opmerkingen heeft bij de voorgenomen
kadastrale verdeling van een onroerend gelegen in de Fremisstraat.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met voorgenomen.
Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan notariaat Horebeke.

80.

KADASTRALE VERDELING VAN EEN ONROEREND GOED GELEGEN IN DE BRONNESTRAAT
Een notariaat uit Gent vraagt aan het bestuur of het opmerkingen heeft bij de voorgenomen kadastrale
verdeling van een onroerend gelegen in de Bronnestraat.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met voorgenomen.
Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan Notaris Eeman.

81.

MELDING VAN DE VINKENWEDSTRIJDEN VAN DE BOOMGAARDVINK MAARKE-KERKEM VOOR 2019
Koninklijke Maatschappij De Boomgaardvink maakt een overzicht over van de vinkenwedstrijden in
2019. Om de openbare veiligheid te garanderen wordt gevraagd om de nodige verkeersmaatregelen
goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
Geeft toestemming aan KM De Boomgaardvink, p/a
politiereglement tijdens de vinkenwedstrijden.

82.

, tot de opmaak van een tijdelijk

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN TER
HOOGTE VAN KABUIZE/VARENT
Een aannemer vraagt om een signalisatievergunning af te leveren om werken uit te voeren ter hoogte
van Kabuize/Varent in opdracht van Fluvius.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: OMV Natie

Adres: Pareinpark 14 te 9120 Beveren-Waas
Telefoon / GSM:
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
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.
83.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN TER
HOOGTE VAN DE OMMEGANGSTRAAT 73, 126 EN 130
Een aannemer vraagt om een signalisatievergunning af te leveren om nutswerken uit te voeren ter
hoogte van Ommegangstraat 73, 126 en 130.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Wawebo NV
Adres: Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas
Telefoon / GSM:
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
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.
84.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTSWERKEN TER
HOOGTE VAN DE ZOTTEGEMSTRAAT 3
Een aannemer vraagt om een signalisatievergunning af te leveren om nutswerken uit te voeren ter
hoogte van Zottegemstraat 3 in opdracht van Telenet.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Jacobs NV
Adres: Autobaan 14 te 8720 Loppem
Telefoon / GSM:
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
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.

85.

VRAAG TOT AFBRAAK KAPEL GELEGEN PONTSTRAAT 71
De eigenaars van Pontstraat 71, wensen hun woning met kapel af te breken om te verkavelen in 2 loten
voor halfopen bebouwing. Aan het college wordt om haar inzichten gevraagd.

BESLUIT
Enig artikel
Mee te delen dat de kapel mag afgebroken worden en niet opnieuw moet opgetrokken worden.
86.

AKTENAME KENNISGEVING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING BOUWPROJECT LEUPEGEM
Aktename kennisgeving beslissing omgevingsvergunning bouwproject Leupegem

87.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning betreffende aanbrengen van gevelbekleding aan de voorgevel.
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het aanbrengen van gevelbekleding aan de
voorgevel, te vergunnen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
 Het ontwerp strikt te volgen;
aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde 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. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte

gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
88.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het kappen 3 bomen.
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het kappen van de 3 bomen, te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN
 Het ontwerp strikt te volgen;
 Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór
men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of
het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.
Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap
voor Natuur en Bos (Peter Claus 09/276.20.27).

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde 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. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de

archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
89.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het rooien van 76 bomen.
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het kappen van de 76 bomen met onderbegroeiing,
te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN
 Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen in acht te nemen;
 Het advies van de Agentschap Onroerend Erfgoed strikt in acht te nemen;
 Ten bewijze van deze heraanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met vermelding van
dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via stedenbouw@maarkedal.be);
 De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee;
 Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoen te vervangen;
 Deze voorwaarden gelden zowel voor de huidige eigenaar-aanvrager als voor diens rechtverkrijgende
(eventuele toekomstige eigenaars).
aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van

rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde 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. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
90.

OMGEVINGSMELDING
Omgevingsmelding voor het plaatsen bijgebouw aan woning.

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door
met als adres
te 9680 Maarkedal, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.
Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
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.
91.

OMGEVINGSMELDING
Omgevingsmelding voor het vernieuwen van een dak.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door
met als adres
Zottegem, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

te 9620

Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
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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