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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 8 MAART 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Advies. 
2. Aanleg voetpaden binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - goedkeuring van de 
eindafrekening en de voorlopige oplevering 
3. Samenwerkingsovereenkomst Natuurpunt – Aanleg  & onderhoud poelen stedelijk wandelpad 
- beslissing 

Wonen en omgeving 
4. Goedkeuring werkplan 03-2021 Recyclagepark. Beslissing. 

Leven en welzijn 
5. Aanvraag van een kandidatuur voor een UNESCO-erkenning van immaterieel cultureel 
erfgoed voor de Fiertelommegang. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
6. Uitbetaling subsidie streaming i.k.v. Corona.Goedkeuring 
7. Intergemeentelijk cultuurproject Ronse- Maarkedal. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

1. Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
De Europese Kaderrichtlijn Water (RL 2000/60/EG); 
De Europese Overstromingsrichtlijn (RL 2007/60/EG); 
De gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2014 over het advies van de stad Ronse betreffende 
de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021; 

Relevante documenten 

- niet-technische samenvatting stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027   
- wegwijsfolder stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
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- overzicht GUP-projecten stad Ronse 

Feiten/context/motivering 

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale 
stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. 
De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan 
de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet 
Integraal Waterbeleid. De stroomgebiedbeheerplannen moeten elke 6 jaar opnieuw geëvalueerd en 
aangepast worden. Dit verloopt vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). De 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zijn de derde generatie plannen sinds 2000. De Vlaamse 
Regering stelde in 2010 de eerste en in 2015 de tweede stroomgebiedbeheerplannen vast. 
De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende onderdelen: 

- de beheerplannen voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas 
- 11 bekkenspecifieke delen 
- 6 grondwatersysteemspecifieke delen 
- het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 
- de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) 

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de 
stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.   
Een aantal planonderdelen betreffen vooral een overkoepelende Vlaamse visie. De planonderdelen 
zoneringsplannen en GUP’s hebben een grotere doorwerking op lokaal niveau.   
De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de 
stroomgebiedbeheerplannen (zie bijlage). 
Openbaar Onderzoek stroomgebiedbeerplannen 
De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 liggen momenteel ter inzage, van 15 september 
2020 tot 14 maart 2021. 
Welke documenten liggen in openbaar onderzoek? 

- de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 
- het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen. 

Hoe kunnen burgers/overheden reageren? 
Tot en met 14 maart 2021 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via een digitaal 
inspraakformulier of bij het college van burgemeester en schepenen. 
Wanneer je opmerkingen indient via het inspraakformulier, ontvang je een persoonlijke code waarmee 
je later kan nagaan op welke manier uw advies of bezwaar verwerkt is.  
Opmerkingen kunnen ook schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en 
schepenen van uw gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek maakt de gemeente de 
ontvangen opmerkingen over aan de CIW. 
Een wegwijsfolder helpt burgers op weg bij het indienen van een inspraakreactie (zie bijlage). 
Wat gebeurt er met de opmerkingen? 
De CIW onderzoekt alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkt ze in 
overwegingsdocumenten, past de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legt ze voor aan 
de Vlaamse Regering. 
De Vlaamse Regering stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast. Ze doet dit ten laatste tegen 22 
december 2021. Daarna zullen de definitieve plannen raadpleegbaar zijn op de 
website sgbp.integraalwaterbeleid.be. 
Het overwegingsdocument waarin je zal kunnen nakijken wat er met jouw opmerking gebeurde, zal te 
raadplegen zijn op de website www.volvanwater.be.  
Grondwaterspecifieke delen 
In het advies voor de stroomgebiedbeheersplannen 2016-2021 was gevraagd om voor de actieve 
afbouw van de grondwaterwinningen uit het Krijt Aquifer een uitzondering te maken voor 
grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening. Ondertussen is er voor alle 
grondwaterwinningen van de stad Ronse een nieuwe omgevingsvergunning tot 2035. Opmerkingen 
over de grondwaterwinningen zijn ikv dit advies dan ook niet meer nodig. 
Zoneringsplan 
Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente 
moeten treffen. Een gebouw kan gelegen zijn in één de van volgende vier zones: 

1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een 
waterzuivering. 
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2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten 
op een waterzuivering. 

3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar 
die is nog niet aangesloten op een waterzuivering. 

4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet 
individueel gezuiverd worden met een IBA. 

Onder herziening worden enkel de aanpassingen ten gevolge van een echte visiewijziging verstaan. 
Een visiewijziging betekent een overgang van collectief naar individueel te optimaliseren buitengebied 
en vice versa. Aanpassingen van het zoneringsplan naar de werkelijke toestand (o.b.v. uitgevoerde 
projecten) worden dus niet als herziening maar als actualisatie beschouwd en kunnen jaarlijks worden 
meegenomen in het Wateruitvoeringsprogramma (WUP).  
De (ontwerp van) herziene zoneringsplannen zijn te raadplegen via een geoloket: 
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-
uitvoeringsplannen. 
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
Een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) bepaalt de timing van de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsprojecten en stemt die projecten op elkaar af. 
Individuele sanering (IBA’s) 
2 planperiodes: 

- planperiode I (=prioritaire IBA’s): deel tot eind 2017 (prio 1) en deel tot eind 2021 (prio 2) 
- planperiode II: 2022-2027 (prioriteit 0) 

Overzicht reeds geplaatste IBA’s: 
Totaal woningen in individueel te 
optimaliseren buitengebied 

425 

Aantal IBA’s geïnstalleerd  166 
Aantal IBA’s nog te installeren 
   Prior 1 
   Prior 2 
   Prior 0 
   Vakantieverblijf 
   on hold – gelegen in reservatiestrook N60 

259 
15 
27 
191 
1 
25 

Voor de IBA’s met prioriteit 1 die niet geplaatst zijn, werd een PV opgemaakt. Zij zitten in het traject 
van de belasting op niet-plaatsen van IBA 
Collectieve sanering (riolering) 
GUP-projecten 
-prioriteit 1 
-prioriteit 2 en 3: realisatie 100% totale doelstelling tegen 2027 
-prioriteit 4: realisatie 50% totale doelstelling tegen 2027 
-prioriteit 5 en 6: realisatie 33% totale doelstellingen tegen 2027 

Besluit: 

Artikel 1: 
Gaat akkoord onderstaand advies betreffende de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor te 
leggen aan de volgende gemeenteraad:  
Artikel 1. Zoneringsplan 

- Paillartcamp (clusters 174-25 – GUP-project 45041-014): wijziging van collectief te 
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde 
kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €329.766 voor in totaal 7 woningen (18 
IE) 

- Paillartcamp (clusters 174-32 en 174-37 – GUP-project 45041-013): wijziging van collectief te 
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde 
kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €822.341 voor in totaal 20 woningen 
(33 IE) 

- Karnemelkbeekstraat (clusters 174-11, 174-10 en 174-7, GUP-project 45041-050): wijziging 
van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De 
geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €591.090 voor in totaal 6 
woningen op Vlaams grondgebied (16 IE). 

- Waaienberg (cluster 174-147 – GUP-project 45041-038): wijziging van collectief te 
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde 
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kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €128.588 voor in totaal 4 woningen (8 
IE). 

- Kruisstraat 363: wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te 
optimaliseren buitengebied. In stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de woning op 
5/10/2015 was opgenomen dat de plaatsing van een IBA aanvaardbaar was gezien de woning 
een stuk lager gelegen is dan de Kruisstraat. Uit navraag bij de eigenaar blijkt dat hij in 2021 
IBA zal plaatsen.  

Artikel 2. Gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
Actor: Privé 

Projectnummer Aantal 
IE (*) 

Geraamd
e  
kostprijs 

Prio 
GUP 

Voorstel 
nieuwe 
prioriteit 

straat opmerking 

GUP-45041-019 <5 € 0 -1   thv Alsico info VMM (Karel Lambert dd 5/02/2016): 
rioolaansluiting is gerealiseerd, enkel 
vergunningstechnische mogelijks nog te bekijken 

GUP-45041-040 10 € 0 1   Borrekens wordt mee uitgevoerd binnen privaat 
verkavelingsproject Drieborrebeekstraat 

GUP-45041-041 23 € 0 1 7 Delfossestraat gratis overdracht naar stad mogelijks minder 
evident aangezien helft straat eigendom van 
eigenaar zonder woningen in Delfossestraat en 
rioleringsplicht, beperkt #IE 

GUP-45041-055 7 € 0 1 4 Hogerlucht uitvoering samen met Hogerlucht (45041-022) 

GUP-45041-018 14 € 0 3   Broeke samen met Aquafin 
       

Actor: gemeentelijk 

Projectnummer Aantal 
IE (*) 

Geraamd
e  
kostprijs 

Prio
riteit 
GUP 

Voorstel 
nieuwe 
prioriteit 

straat opmerking 

GUP-45041-043 56 € 255.102 1   Kleine Marijve uitgevoerd (2020) 

GUP-45041-058 <5 € 166.957 1   Collegestraat uitgevoerd (2019) 

GUP-45041-080 <5 € 30.073 1 3 Rotterij heel beperkte vuilvracht, uitvoering samen met 
GUP45041-003 met prioriteit 3 

GUP-45041-045 166 € 950.929 2   Savooistraat ok, samen met Aquafin, start uitvoering 2021-2022 

GUP-45041-047 18 € 376.431 2 3 Schorissesteen
weg (N425) 

ok, samen met Aquafin en AWV, behoort tot fase 2 
van heraanleg N425 (fietspadenproject) 

GUP-45041-003 212 € 
1.512.983 

3   Rotterij Ok 

GUP-45041-004 122 € 
1.380.247 

3 7 Boontjesstraat uitvoering na project Rotterij 

GUP-45041-005 132 € 
1.071.221 

3   IJsmolenstraat  Ok 

GUP-45041-006 111 € 
1.593.869 

3   Bosrede + Hul Ok 

GUP-45041-007 54 € 904.264 3   Braambosstraat Ok 

GUP-45041-012 67 € 147.254 3 7 Walenweg 
(onderkant) 

project later uitvoeren met heraanleg volledige 
Walenweg 

GUP-45041-020 35 € 374.357 3 
 

Ommegangstr 
(N425) 

ok, samen met AWV, behoort tot fase 1 van 
heraanleg N425 (fietspadenproject) 

GUP-45041-026 78 € 393.023 3   Oudestraat 
(bovenkant- in 
kasseien) 

Ok 
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GUP-45041-028 27 € 83.997 3 5 Mgr. 
Beylsstraat 

samen met Aquafin/project 45041-010 
(Elzeelsesteenweg) 

GUP-45041-033 53 € 277.916 3 8 A. 
Hullebroekstr 
(smal deel) 

verschuiving omwille van praktische reden, de stad 
kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren 
(ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar 
personeel) 

GUP-45041-036 26 € 289.323 3 7 deel 
Maagdenstraat 

samen met GUP 45041-004 (Boontjesstraat) 

GUP-45041-038 8 € 128.588 3 - Waaienberg vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar 
IBA's 

GUP-45041-042 111 € 161.772 3 - Hoge Winde  is reeds gerioleerd, aangesloten op Bredestraat 

GUP-45041-048 115 € 686.494 3   Rijkswachtdreef ok, uitvoering samen met Aquafin - GUP-project 
45041-047 (Schorissesteenweg) 

GUP-45041-051 <5 € 40.443 3   Mussenstraat/ 
Steenveldstraat 

ok 

GUP-45041-076 119 € 137.921 3   grondgebied 
Maarkedal  

grondgebied Maarkedal 

GUP-45041-079 56 € 381.616 3   Deurnemeers ok 

GUP-45041-011 99 € 682.346 4 8 Wodecqstraat verschuiving omwille van praktische reden, de stad 
kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren 
(ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar 
personeel) 

GUP-45041-022 68 € 800.564 4   Hogerlucht 
(bovenkant) 

ok 

GUP-45041-030 25 € 121.329 4 - aftakking 
Aatstraat (naar 
Paterskerk) 

is reeds gerioleerd, aangesloten op rest Aatstraat 

GUP-45041-077 95 € 447.984 4 8 Ninovestraat samen met AWV (AWV heeft reeds veel 
lopende/opgestarte projecten) 

GUP-45041-001 191 € 
1.931.931 

5   Deurnestraat + 
Hoogdeurnestr 

ok 

GUP-45041-009 290 € 
3.228.181 

5   Maquisstraat + 
Elzeelsesteen-
weg  

(overnamepunt), ok samen met Aquafin, GUP-
project 45041-010 

GUP-45041-014 18 € 329.766 5 - Paillartcamp vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar 
IBA's 

GUP-45041-015 114 € 982.039 5 10 Molekensstraat verschuiving omwille van praktische reden, de stad 
kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren 
(ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar 
personeel) 

GUP-45041-016 86 € 
1.100.257 

5   Fiertelmeers ok 

GUP-45041-017 211 € 
1.875.933 

5   Rozenaakse-
steenweg 

ok 

GUP-45041-032 23 € 162.809 5 - PP. 
Rubensstraat 

is reeds gerioleerd, aangesloten op riolering 
Stooktstraat 

GUP-45041-035 65 € 611.830 5 10 Papekouters + 
deel Mgr. 
Beylsstraat 

verschuiving omwille van praktische reden, de stad 
kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren 
(ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar 
personeel) 

GUP-45041-039 17 € 492.575 5 8 Drieborrebeek-
straat (kant 
Ninovestraat) 

samen met GUP 45041-077 met prioriteit 8 

GUP-45041-008 179 € 
2.229.550 

6   Breucq ok 

GUP-45041-027 38 € 623.603 6 10 Dammekens-
straat 

verschuiving omwille van praktische reden, de stad 
kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren 
(ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar 
personeel) 

GUP-45041-037 12 € 92.293 6   I. Opsomer-
straat (kant 
Langeweg) 

actor = privé 

GUP-45041-046 11 € 68.442 6   Geerstraat deels Maarkedal, uitvoering samen met Aquafin, 
GUP45041-045 
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GUP-45041-049 43 € 346.358 6  8 Oude 
Leuzesesteen-
weg 

uitvoering samen met GUP 45041-002, heraanleg 
Leuzesesteenweg tussen grens Wallonië en 
Viermaartlaan 

GUP-45041-025 97 € 
1.310.768 

7   Pontstraat  
(deel 1) 

ok 

GUP-45041-029 5 € 76.738 7   Pontstraat 
(deel 2) 

ok 

GUP-45041-034 36 € 428.891 7   Stooktstraat ok 

GUP-45041-053 26 € 206.363 7   Ommegangstr 
(kant 
Kruisstraat) 

ok, samen met AWV  

GUP-45041-002 22 € 437.614 8   Leuzesesteen-
weg 

ok 

GUP-45041-024 12 € 222.955 8   Moortelstraat 
(kant 
ambachtelijke 
zone) 

ok 

GUP-45041-054 <5 € 99.552 9   Ommegangstr 
(kant 
Hogerlucht) 

ok 

GUP-45041-013 33 € 822.341 12 - Paillartcamp + 
Doorniksesteen
weg 

vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar 
IBA's 

GUP-45041-050 16 € 591.090 12 - Karnemelkbeek
straat 

vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar 
IBA's 

       

Actor: bovengemeentelijk 

GUP-45041-010 104 € 925.004 5   deel 
Elzeelsesteen-
weg 

ok 

 
 

2. Aanleg voetpaden binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - goedkeuring van 
de eindafrekening en de voorlopige oplevering 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/025 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering “Aanleg voetpaden binnen het 

stadsvernieuwingsproject De Stadstuin” dd 19/02/2021 opgemaakt door dhr. stadsingenieur De 
Brakeleer. 

- Notullen gemeenteraad 18/11/2019 houdende goedkeuring ontwerp. 
- Notullen gemeenteraad 08/06/2020 houdende goedkeuring gunning aan Grondwerken De Mol 

bvba. 
- Eindafrekening van de werken “Aanleg voetpaden binnen het stadsvernieuwingsproject De 

Stadstuin” opgemaakt door de technische dienst op 02/03/2021. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
- Aanvraag en goedkeuring termijnverlenging. 
- Goedkeuring meerwerken. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 18 november 2019 werd het ontwerp “Aanleg voetpaden binnen 
het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin”  en de raming ten bedrage van 290.244,00 euro, 
btw exclusief – 351.195,24 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 

- Bij gemeenteraadsbesluit van 8 juni 2020, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma Grondwerken De Mol bvba uit Zeveneken voor de som van 228.319,10 euro, btw 
exclusief – 276.266,11 euro, btw inclusief. 
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- Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 244.609,37 euro, btw exclusief – 
295.977,34 euro btw inclusief. 

- Tijdens de uitvoering van de werken werden een aantal posten van vermoedelijke 
hoeveelheden overschreden en goedgekeurde meerwerken uitgevoerd zijnde OP1 : aanleg 
plantvakken met betonnen borduren en OP2 : overnamen kasseien + boordstenen gelegen 
E.Delmottestraat. 

- Op 19 februari 2021 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken.  

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de werken “Aanleg 
voetpaden binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin” uitgevoerd door de firma Grondwerken 
De Mol bvba uit Zeveneken. 
 

3. Samenwerkingsovereenkomst Natuurpunt – Aanleg  & onderhoud poelen stedelijk 
wandelpad - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het nieuw decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Beslissing college dd. 6 juni 2017 betreffende het Europees subsidiedossier voor de ontwikkeling van 
Ligne 87 tot fietssnelweg: akkoord te gaan met de voorgestelde financiering en de bijhorende 
overeenkomst tussen projectpartners te ondertekenen; 

Beslissing college dd. 8 februari 2020 akkoord te gaan om de vergunning te verlenen voor de 
voorgestelde compensatiebebossing ikv fietssnelweg op landbouwperceel 45422C1294/00A00; 

Relevante documenten 

- Samenwerkingsovereenkomst Natuurpunt – aanleg & onderhoud poelen stedelijk wandelpad 

Feiten/context/motivering 

De Provincie is volop bezig met de opmaak van aanvraag omgevingsvergunning voor het deel 
fietssnelweg op het bestaand stedelijk wandelpad. Het stedelijk wandelpad loopt doorheen waardevol 
natuurgebied (deels habitatrichtlijngebied) en wordt verbreed naar 3m. Door de verbreding is bos- en 
natuurcompensatie nodig. In de projectnota (goedgekeurd door GBC op 19 maart 2019 en door RMC 
op 29 mei 2019) was opgenomen dat de nodige bos- en natuurcompensatie mee wordt voorzien bij 
uitvoering van het project.  
Het deel boscompensatie werd reeds goedgekeurd door het college op 8 februari 2020. Wat betreft 
natuurcompensatie gaat het oa over milderende maatregelen voor de vuursalamander.  
Bij de aanvraag van omgevingsvergunning dient een plan van aanpak toegevoegd te worden over de 
maatregelen ter bescherming van de vuursalamander alsook een document dat beschrijft hoe de 
aanleg en onderhoud zal instant gehouden worden (bij voorkeur overeenkomst).  
De vuursalamander staat op de lijst van Vlaamse prioritaire soorten. De populatie vuursalamanders 
momenteel aanwezig in Ronse vertoont hoge dichtheden binnen de Vlaamse context. Voor uitwerking 
van de milderende maatregelen werd beroep gedaan op Natuurpunt Ronse en INBO die reeds jaren 
de monitoring van de vuursalamander coördineert en opvolgt ism ANB. Het INBO-advies geeft aan dat 
de constructie van amfibieëntunnels (wat oorspronkelijk was voorgesteld) hier logistiek moeilijk zal zijn 
en de verwachte sterfte door fietsverkeer wellicht laag, waardoor de aanleg ervan mogelijk niet 
opweegt tegen de gestremde uitwisseling van individuen en genen tussen de beide zijden van het 
fietspad. Toch kunnen en zullen er dieren sneuvelen. Dit verlies van dieren kan gecompenseerd 
worden door de verbetering van het leefgebied. De aanleg van bijkomend waterhabitat, om de 
vuursalamanderpopulatie te laten aangroeien, is een geschikte maatregel is om eventuele mortaliteit 
door voorbijrijdende fietsers te compenseren. Vuursalamanders hebben kieuwdragende larven die 
gedurende enkele maanden ontwikkelen in water. Hiervoor wordt zowel stromend als stilstaand water 
gebruikt. De beschikbaarheid van water is dan ook een bepalende factor voor de populatiegrootte van 
vuursalamanders. Bospoelen worden ook gebruikt als voortplantingshabitat voor vuursalamanders. De 
grootste problemen met poelen zijn het dichtslibben door bladval en erosie en vroegtijdig droogvallen 
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van de poelen. Het verdiepen/onderhouden van de bestaande poelen (door regelmatig ruimen van 
slib) alsook het aanleggen van nieuwe poelen zijn daarom opgenomen in het advies van INBO.  
Aangezien de poelen gelegen zijn op moeilijk bereikbare plaatsen alsook om het effect van het 
onderhoud op de omliggende natuur te minimaliseren, dient het onderhoud en aanleggen van de 
poelen manueel te gebeuren.  
Natuurpunt Ronse is bereid om het onderhoud en aanleggen van de poelen op zich te nemen via hun 
vrijwilligers. Natuurpunt Ronse schat in dat er per jaar à 4 werkdagen nodig zijn met een 5-tal man en 
stelt voor dat de stad hiervoor een jaarlijkse tussenkomst zou voorzien aan Natuurpunt Ronse van 
€1.000. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die na goedkeuring door het 
college ter ondertekening zal voorgelegd worden.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met het voorzien van een jaarlijkse tussenkomst van €1.000 aan Natuurpunt Ronse 
voor het onderhoud van bestaande poelen en aanleggen van nieuwe poelen langsheen de 
toekomstige fietssnelweg op het bestaand stedelijk wandelpad als soortenbeschermingsactie voor de 
vuursalamander.  
Artikel 2: 
Gaat akkoord om de hiervoor opgemaakte Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt te 
ondertekenen.  
 

Wonen en omgeving 

4. Goedkeuring werkplan 03-2021 Recyclagepark. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van  
- Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen 
- Het Omgevingsvergunningsbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 

tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijlagen – 
en latere wijzigingen 

- DABM - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en latere 
wijzigingen 

- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 

- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere 
wijzigingen 

- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld 
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019 

- Vlarem 2 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met latere wijzigingen;  

Relevante documenten 

De nota 2021/005 van de dienst omgeving over dit onderwerp.  

Feiten/context/motivering 

Vlarem II art. 5.2.1.3. stelt:  

§ 1. De exploitant beschikt bij de aanvang der activiteiten over een werkplan dat naargelang de aard 
van de inrichting omvat: 

1° een overzichtelijke en duidelijke handleiding met betrekking tot de exploitatie van de inrichting; 

2° de organisatie van de aanvoer van de afvalstoffen; 
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3° de organisatie van de verwerking van de aangevoerde afvalstoffen; 

4° een plan van de opslag- en behandelingsruimte met aanduiding van de soort en de 
opslagcapaciteit voor de diverse afvalstoffen. 

5° de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen; 

6° de verwerkingswijze van de aangevoerde afvalstoffen indien de inrichting (tijdelijk) buiten 
werking is; 

7° het afwateringsplan omvattende het schema, de organisatie en de uitvoering van de 
maatregelen inzake de afwatering van de inrichting en/of het terrein; 

8° de maatregelen voor het opvangen van storingen of ongewenste neveneffecten en het 
voorkomen van hinder; 

§ 2.Het werkplan dient de goedkeuring van de toezichthoudende overheid te dragen. Het 
goedgekeurde werkplan wordt opgevolgd door de toezichthouder. 

Het werkplan is opgevat als een tekstdocument met volgende bijlagen:  

Bijlage 1 Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (GR  21/12/2020) 

Bijlage 2 Belastingreglement Diftar (GR 21/12/2020) 

Bijlage 3 Belastingreglement sluikstorten 

Bijlage 4  GAS reglement 

Bijlage 5 Sorteerinstructies en acceptatievoorwaarden 

Bijlage 5b Acceptatievoorwaarden overzicht 02-2021 

Bijlage 6 Retributiereglement zakken isomo 

Bijlage 7  Retributiereglement luierzakken  

Bijlage 8 Asbest  

Bijlage 8b Werkplan asbest 

Bijlage 9 Sorteerlijst KGA 

Bijlage 10 Lijst ophalers & verwerkers 25-02-2021 

Bijlage 11 Brochure recyclagepark  

Bijlage 11b Actualisatie 2021 brochure  

Bijlage 12 Handleidingen registratie en weegbruggen 

Bijlage 13 Aanvragen ophaling KGA en Recupel 

Bijlage 14 Sorteerlijst afval 2020 

Bijlage 15 Corona maatregelen 

Bijlage 16 Overleg en instructies (aanvullingen) 

OV Omgevingsvergunning 22-02-2021 
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OV Algemeen uitvoeringsplan OV 22-02-2021 

OV Rioleringsplan OV 22-02-2021 

Het werkplan is geen statisch document; als er nieuwe sorteerinstructies komen bijvoorbeeld moet het 
aangepast worden. Zo zal er tegen juni 2021 een nieuwe regeling uitgewerkt worden rond het 
inzamelen van matrassen en het verpakt aanleveren van asbest.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Het werkplan 3-2021 voor het recyclagepark wordt goedgekeurd.  
 

Leven en welzijn 

5. Aanvraag van een kandidatuur voor een UNESCO-erkenning van immaterieel cultureel 
erfgoed voor de Fiertelommegang. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Het stadsbestuur is de aanvragende instantie in dit dossier.  

Relevante documenten 

Aanvraagformulier van een kandidatuur voor een UNESCO-erkenning van immaterieel cultureel 
erfgoed voor de Fiertelommegang 

Feiten/context/motivering 

Het voortraject naar deze aanvraag toe werd initieel opgestart in 2009-2010. 
In december 2020 werd door de Vlaamse administratie een oproep gelanceerd tot het indienen van 
kandidaturen. 
Na een reeks consultaties met de verschillende erfgoedgemeenschappen werd door de werkgroep 
Fiertel-UNESCO, inzonderheid door het dagelijks bestuur, een dossier uitgewerkt, dat afgetoetst  werd 
bij Histories en PARCUM, twee professionele instanties uit het erfgoedveld. 
Het dossier wordt hierbij voorgelegd aan het College en dient bij het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media ingediend te worden tegen 15 maart 2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Keurt het voorgelegde dossier goed en beslist het in te dienen. 
 

Vrije tijd 

6. Uitbetaling subsidie streaming i.k.v. Corona.Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de Cultuurraad 

Relevante documenten 

Advies Cultuurlink uitbetalen subsidie streaming i.k.v. Corona 

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd akkoord te gaan met het advies van de stuurgroep betreffende het 
uitbetalen van de projectsubsidie livestreaming aan Vrijzinnig Ronse, Moghan vzw & Sint-
Gregoriuskoor voor het streamen van hun event in het kader van de Corona-pandemie. Het uit te 
betalen bedrag bedraagt telkens 350 €. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van de projectsubsidie livestreaming aan Vrijzinnig Ronse – 
Moghan vzw & Sint-Gregoriuskoor voor een bedrag van 350 € 
 

7. Intergemeentelijk cultuurproject Ronse- Maarkedal. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 

Wandellus 10 km 
Begroting project 

Feiten/context/motivering 

In samenwerking met de dienst cultuur van de buurgemeente Maarkedal, willen we als 
cultuurcentrum De Ververij, een bijzonder en professioneel theaterproject opzetten. 
Het theaterproject met als werktitel Wandeling van de Laatste Gedachte dat doorgaat op locatie en 
in openlucht wil op een specifieke manier de toeschouwer een andere kijk bieden op het 
landschap, in casu dit van de Vlaamse Ardennen.  
In een originele artistieke regie, zullen uiteindelijk QR codes, acteurs en houten sculpturen in het 
landschap leiden tot een andere focus op de ons bekende natuur en het bestaan.  
Het parcours wil starten in Louise Marie het laatste weekend van juni en het eerste weekend van 
juli (telkens op vrijdag zaterdag en zondag van 15-18u) en een lus maken ca 8 km via o.a. 
Boekzitting, Prolstraat, Spichtenberg, Ter Beke, … maar moet nog precies vastgelegd worden, ook 
eventueel met bijlussen voor buggies en eventuele rolstoelgebruikers. Het voorlopig plan is op 10 
km berekend. 
De wandeling is bedoeld voor volwassenen maar ook voor gezinnen met jonge kinderen, jongeren, 
organisaties,..  Er zal dus gewerkt worden met actieve figuranten in het landschap die gerekruteerd 
zullen worden uit de Ronsise en Maarkedalse bevolking, uiteraard ook via de respectievelijke 
cultuurverenigingen en de Kunstacademie.   
Op die manier wordt het een interactief en participatief cultuurproject dat niet alleen inwoners actief 
zal betrekken maar tevens geïnteresseerden als toeschouwer zal aantrekken, niet alleen uit de 2 
gemeentes maar zeker ook theater- en/of natuurliefhebbers uit de regio als meerwaardezoekers. 
Het is namelijk zo dat Toerisme Vlaamse Ardennen heel enthousiast heeft gereageerd en het 
project actief wil promoten naar de regio en zelfs geneigd zou zijn om de houten sculpturen van 
kunstenaar Joachim Louis aan te kopen. 
Het locatieproject zal artistiek getrokken worden door de professionele acteurs, Elien Hanselaer, 
die recentelijk in de streek is komen wonen en binnenkort uitgenodigd wordt door CC De Ververij 
voor een theaterproductie met Stefaan Degand, en Frank Dierens - tevens regisseur, schrijver, 
theatermaker..  Deze professionaliteit garandeert zowel de graad van participatie/sociale cohesie 
als de artistieke kwaliteit van het project. 
Gezien de relatief lange voorbereidingsperiode omwille van het participatieproces met inwoners, 
het feit dat het professionele podiumkunstenaars zijn die reeds hun sporen verdiend hebben in 
KVS, Kopergieterij, Comp Marius, Laika,.. zijn er uiteraard uitgaven voor het project en deze zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op de bruto vergoedingen van de acteurs volgens het cao podiumkunsten 
en ook uitgaven voor de uitstippeling van de wandeling én de fee voor de beeldend kunstenaar. De 
totale kost van het project komt op 11.305 euro.  
De verdeelsleutel (op basis van inwonersaantal) voor zowel uitgaven als inkomsten hebben we 
vastgezet op ¾ voor Ronse of 8.479,12 euro kost en ¼ voor Maarkedal 2.826,38 Euro kost.   
We willen anderzijds een bijdrage vragen aan de toeschouwers (allicht 5-8 euro pp) die inkomsten 
zullen verschaffen.  De inkomsten zijn uiteraard moeilijk in te schatten maar als we zouden uitgaan 
van toeschouwersgroepen van 10 personen die om het kwartier vertrekken en dit voor 6 dagen 
(15-18u), we 3.000 tot 5.000 euro zouden kunnen ontvangen.   
Er is nog ruimte voor deze uitgave op het cultuurbudget vergoedingen aan derden 2021 zodat we 
géén bijkomend budget vragen voor dit project.   
Uiteraard zal dit project zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering, de dan geldende 
coronaregels moeten volgen. 
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Gezien de bijzondere aard van het cultuurproject dat de grenzen van de beide gemeentes als het 
ware aftast en tegelijkertijd overstijgt, het gegeven dat we kunstenaars ondersteunen in deze barre 
coronatijden en het participatieve karakter van het project, zijn we als diensten cultuur, heel 
enthousiast om dit project op een organische wijze, samen in handen te nemen. Ook zou het 
Maarkedals bestuur reeds heel positief staan tegenover de samenwerking en het professioneel 
natuur-cultuurproject omwille van de specificiteit en de relatief bescheiden uitgave ervoor. En wie 
weet, zitten er de komende jaren nog bijzondere cultuurprojecten aan te komen in het kader van 
een intergemeentelijke samenwerking. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het organiseren van een intergemeentelijk cultuurproject Ronse-Maarkedal. 
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