NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 2 FEBRUARI 2021

1.

Goedkeuring verslag vorige zitting

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen keuren de notulen van het College van
Burgemeester en schepenen van 22/01/2021 & 27/01/2021 goed.
2.

Vaccinatiecentrum Waregem: ter beschikking stellen personeel

Goedgekeurd;
3.

Aanvraag plaatsen aankondigingsborden Rode Kruis

De aanvraag van Rode Kruis Wielsbeke betreffende het plaatsen van 6 infoborden goed te keuren.
4.

Aanvraag doortocht wandeling + aanbrengen van pijlen vanwege Okra Oostrozebeke

De leden van het college van burgemeester en schepenen geven toestemming aan Okra
Oostrozebeke om hun wandeling te laten passeren over het grondgebied Wielsbeke en om pijlen aan
te brengen om het parcours aan te duiden.
5.

Aanvraag toelating gebruik gemeenteweg voor uitzonderlijk vervoer - Desselgemsestraat Munkenhofdreef - Wielsbeeksestraat - Ooigemstraat

Er wordt toelating verleend voor het gebruikmaken van de Desselgemsestraat - Munkenhofdreef Wielsbeeksestraat - Ooigemstraat voor uitzonderlijk vervoer voor de duur van 2 maanden (van
01/02/2021 t.e.m. 31/03/2021).
6.

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Wielsbeke op 31 maart 2021 n.a.v. de
doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor eliterenners

Goedgekeurd.
7.

Kennisname machtiging burgemeester voor doortocht Dwars door Vlaanderen op 31 maart
2021

Neemt kennis van de machtiging van de burgemeester voor de doortocht van de wielerwedstrijd
Dwars door Vlaanderen op 31 maart 2021.
8.

Gaselwest - regionaal bestuurscomité Gaselwest Centrum van 24 september en 19 november
2020: kennisname van de notulen nr. 2020/02 en 2020/03

De leden van het CBS nemen kennis van de notulen nr. 2020/02 en 2020/03 van het regionale
bestuurscomité Gaselwest Centrum van 24 september en 19 november 2020.
9.

Psilon - buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020: kennisname proces
verbaal

Neemt kennis van de notulen en de notariële akte van de algemene vergadering van 15 december
2020 van Gaselwest.
10.

Opmaak akte kosteloze overdracht wegenis Guido Gezellestraat

Goedgekeurd.

11.

Kennisname geregistreerde akte tot vestiging van een erfpacht tussen gemeente Wielsbeke AGB Wielsbeke

Neemt kennis van de geregistreerde akte tot vestiging van een erfpacht tussen de gemeente
Wielsbeke – AGB Wielsbeke.
12.

Kennisname geregistreerde akte verlenging erfpachtregeling gronden W.B. Cartonstraat

Neemt kennis van de geregistreerde akte betreffende de verlenging van de erfpachtregeling voor De
Vrije Basisschool De Vliegeraar te Sint-Baafs-Vijve.
13.

Rijksweg 87: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
verbouwen en uitbreiden van loods

Goedgekeurd.
14.

Rijksweg 87: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden loods

Goedgekeurd.
15.

Wakkensteenweg 126: voorstel tot aktename omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een inrichting voor het afwerken van houten en/of metalen meubels

Goedgekeurd.
16.

Bavikhoofsestraat 30: voorstel tot omgevingsvergunning voor wijzigen bestemming pand

Goedgekeurd.
17.

Kennisname: beslissing deputatie tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een houtbewerkingsbedrijf in de Ooigemstraat

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing genomen door de
Deputatie.
18.

Trage wegen - opmaak inventaris en beleidsplan - provinciale ondersteuning - beslissing

Goedgekeurd.
19.

Plaatsbeschrijving voor aanvang der werken kerk te Ooigem

Goedkeuring te verlenen aan de plaatsbeschrijving vóór de werken d.d. 10 december 2020 kerk te
Ooigem, opgesteld door landmeter expert ing Anthony Van Quickelberghe.
20.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Krinkels

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Krinkels een jaarvergunning
voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode van 1 jaar
(2021) te verlenen.
21.

Goedkeuren aanvraag signalisatievergunning Eiffage VSE

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Eiffage VSE een jaarvergunning
voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode van 1 jaar
(2021) te verlenen.
22.

Goedkeuren aanvraag jaarvergunning mobiele werkplaats Schrauwen en zoon

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma bvba Schrauwen en zoon een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
23.

Aankoop bestelwagens: goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven
firma's

Goedgekeurd.
24.

Nieuwe hanggoten aan de St.-Brixiuskerk te Ooigem: goedkeuren vorderingsstaat

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van Bosch bvba, Schatting 47 a te 8210 Zedelgem
voor de opdracht “Nieuwe hanggoten aan de St.Brixiuskerk te Ooigem” voor een bedrag van
€ 26.265,38 excl. btw of € 31.781,11 incl. 21% btw.
25.

Aankoop aanhangwagen voor groendienst: goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en
aan te schrijven firma's

Goedgekeurd.
26.

Verkeersveiligheid aanpak schoolroutes: bevraging prioriteiten

Goedgekeurd.
27.

Imog - mobiele sluikstortcamera's - plaatsing camerasignalisatieborden

Goedgekeurd.
28.

Organisatie alternatieve techniekacademie wegens coronamaatregelen

Akkoord te gaan met de organisatie van een alternatieve techniekacademie (ter vervanging van de
huidige workshopreeks) tijdens de krokusvakantie in Zaal Mozaïek, telkens in de namiddag. De
geldende coronamaatregelen moeten strikt opgevolgd worden.

