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AGENDA 

 

 
1. Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken. Bestek nr. W59732020. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Wordt toegelicht. 

Het betreft enkel de heraanleg van de Donkstraat, zonder karrenspoor.  De straat is aan 

vernieuwing toe en zou hoe dan ook worden heraangelegd, zelfs indien het project van Roompot 

niet zou doorgaan.  Er is voldoende breedte voor brandweervoertuigen. 

 

2. Binnenrenovatie pastorie Ename. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Wordt toegelicht. 

Toegankelijkheid: er is geen lift voorzien maar er zijn voldoende lokalen voorzien op het 

gelijkvloers.  De keuken en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk. 

 

3. Private verkaveling Scheldehof Heurnestraat. Goedkeuren van het rooilijnplan en uitrusting 

gemeenteweg. 

Betreft het stuk dat gelegen is rechts van buurtweg 18/23. 

 

4. Herstel/ aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - bestek nr. W60592019. Bekrachtiging 

beslissing schepencollege dd° 18 mei 2020 houdende gunning. 

Het betreft de voetpaden op het Jezuïetenplein, Gentiel Antheunisplein en Burgscheldestraat en 

het herstel van de Generaal Pershingstraat.  Bewoners worden gevraagd of men ter hoogte van hun 

woning een geveltuintje wenst aan te leggen. 



5. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Aankoop van gronden, vestigen van erfdienstbaarheden 

en afstand van pacht. Deel 2 - vaststellen van de voorwaarden. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

6. Weg- en rioleringswerken Molenkouter. Bestek nr. W60782020. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Wordt toegelicht. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

7. Heraanleg kasseiweg Doorn. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Wordt toegelicht. 

Aan het dossier toe te voegen dat de oude linde, op het kruispunt van de Doorn met Loweg en 

Sint-Hilariuslindestraat, als erfgoedobject staat geregistreerd. 

Op de grens met Oudenaarde, Mullem en Huise, bij het kruispunt van de Doorn met Loweg en 

Sint-Hilariuslindestraat staat de Sint-Hilariuslinde. Het is een oude linde gelegen bij de kasseiweg 

"Doorn". De boom staat op een heuveltje en is ooit als opgaande boom aangeplant. De boom heeft 

een uitgebroken kruin en een zware stamcaviteit. 

Naast de kasseistrook is een groenstrook voorzien. 

 

8. Verlenen van een recht van opstal aan vzw Recrean Padel. Vaststellen van de voorwaarden. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

9. Huis de Lalaing - herbestemming. Goedkeuring bestek marktbevraging. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

10. Collectorproject aansluiting Ronsen Heerweg - N46 - Weldenstraat. nv Aquafin. 

Samenwerkingsovereenkomst NV Aquafin, Arcadis Belgium NV en stad. Goedkeuring 

bijkomende opdracht. 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

11. Stadsverkaveling Diependale - goedkeuring verkoopprocedure en aanstellen bouwpromotor. 

Wordt toegelicht. 

Het vierde gunningscriterium “Buitenafwerking, materiaalkeuze” wordt aangevuld met 

“architecturale invulling”. 

 

12. Private verkaveling Kortrijkstraat. 8° afdeling,  sectie B nr(s) 638 A. Goedkeuren van het 

rooilijnplan en uitrusting gemeenteweg. 

 

Geen vragen/opmerkingen. 

 



13. Herinrichten bibliotheek Vleeshuis - technieken. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 15/6/2020 

houdende toewijs perceel 2 (elektriciteit). 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

14. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2) - besteknr. W00332020. 

Bekrachtigen collegebeslissing dd° 15/6/2020 

Geen vragen/opmerkingen. 

 

15. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) (2). Bekrachtigen beslissing van burgemeester 

en schepenen houdende goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Wordt toegelicht. 

De installaties worden eigendom van de stad. 

 

 

Varia: 

 

- Robert De Preesterstraat: de toplaag wordt vóór het bouwverlof aangelegd. 

- Er dient nagekeken wie in staat voor het groenonderhoud op Den Bulk en de Hamstraat. 

- Bij de werken aan de Maarkebeek, ter hoogte van de monding in de Schelde zullen de gerooide 

bomen worden gecompenseerd. 

- Het bijenplan wordt toegelicht op de volgende commissie. 

- De vraag wordt gesteld of bloembollen neonicotinoïden bevatten. 

 

 

 

 

 

Eddy Surmont 

 

Verslaggever 

 

 

 

 


