COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 30 APRIL 2019
1. Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019
Goedgekeurd.
2.

Cevi vzw - statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019: kennisname agenda en
bijkomende documenten
Kennisname.
3.

Personeel: kennisname geslaagden mondeling examen deskundige informatie en
communicatie (B1-B3), contractueel, onbepaalde duur
Kennisname.
4.

Personeel: aanstelling deskundige informatie en communicatie (B1-B3), contractueel +
vastleggen werfreserve
Aanstelling.
5. Organisatie avondmarkt en zomerfeest WZC 'Ter Lembeek' op 24 mei 2019
Kennisname.
6.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 24 mei 2019 nav avondmarkt WZC
'Ter Lembeek'
Goedkeuring.
7.

Aanvraag doortocht motorrit FreeBikeRiding op vrijdag en zaterdag 25 mei 2019 +
aanbrengen signalisatie
Goedkeuring.
8. Concessie urnenkelder Ooigem 25 jaar.
Toestaan.
9.

Levering van diverse sanitaire materialen aan gemeente/AGB/OCMW : opening
offertes - gunning
Goedgekeurd.
10. Inhouden borgsommen voor schade openbaar domein als gevolg van het uitvoeren van
Stedenbouwkundige vergunning.
Goedgekeurd.
11. Goedkeuren subsidie voor afkoppeling hemelwater, Wielsbeeksestraat 30
Goedgekeurd.
12. Aanvraag voor het plaatsen van een fietsrek op openbaar domein
Goedgekeurd.
13. Aanvraag voor het plaatsen van een infobord tgv infrastructuurwerken langs de Grote
Molstenstraat
Goedgekeurd.

14. Toewijzingsproces bedrijventerreinen - standpunt gemeente
Goedgekeurd.
15. Bedrijven- en dienstenzone Lobeek - voorstel tot gunstig advies aanvraag.
Goedgekeurd.
16. Aanvraag aanleg bijkomende oprit Loverstraat 44
Deels goedgekeurd.
17. Schrijverkeshoek: oprichten van bergplaatsen
Goedgekeurd.
18. Rijksweg 454: voorstel tot omgevingsvergunning voor de sloop van serres in de
Rijksweg 454
Goedgekeurd.
19. Vijvedreef 10: voorstel tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning
en bouwen carport
Goedgekeurd.
20. Ridder de Ghellinckstraat 9: kennisname van omgevingsvergunning verleend door de
Deputatie voor uitbreiding van de waterzuivering met een aerob bekken
Kennisname.
21. Gebruik leeszaal bib als studieruimte
Goedgekeurd.
22. Goedkeuring plaatsbeschrijving Breestraat thv hogedrukleiding
Goedgekeurd.
23. Aanpassen uitvoeringsplan verkaveling Oude Roterij, verkaveling
Goedgekeurd.
24. Aanvraag vergunning uitvoering Telecommunicatiewerken Proximus in de
Gaverstraat te Wielsbeke
Goedgekeurd.
25. Kleine landschapselementen - Moerdijkstraat 2 - aanvraag subsidie
Goedgekeurd.

