NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 10 MAART 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 2 maart 2021 goed.
2.

Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - kerkraad van 19 mei 2020 en 9 februari 2021:
kennisname notulen

Neemt kennis van de notulen van de kerkraad van 19 mei 2020 en 9 februari 2021 van de kerkfabriek
Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve.
3.

Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - kerkraad van 8 juni 2020 en 15 februari 2021:
kennisname notulen

Neemt kennis van de notulen van de kerkraad van 8 juni 2020 en 15 februari 2021 van de kerkfabriek
Sint-Laurentius Wielsbeke.
4.

Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve: kennisname verslag kerkbestuur van 25 februari 2021
betreffende overdracht gronden en onderhoudswerken kerk

Neemt kennis van het verslag van het kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve van
25 februari 2021 betreffende de overdracht gronden en de onderhoudswerken aan de kerk.
5.

WVI - raad van bestuur van 3 februari 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 3 februari 2021.
6.

WRI - dagelijks bestuur van 17 februari 2021: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur van 17 februari 2021 van de WRI.
7.

WRI - raad van bestuur en algemene vergadering op 8 maart 2021: kennisname agenda's

Neemt kennis van de agenda’s voor de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WRI op
8 maart 2021.
8.

Organisatie ORC Rally op 29 - 30 mei 2021

Geen toelating te geven tot het inrichten van de ORC Canal Rally 2021 op het grondgebied van
Wielsbeke op 29 en 30 mei 2021.
9.

Hernieuwing concessie voor het verstrijken van de concessie naar aanleiding van bijbegraving
- Sint-Baafs-Vijve - x - 2021 tot 2046

Goedgekeurd.
10.

Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2020 van de PZ Midow (brief)

Neemt kennis van het schrijven met kenmerk 2021/B/54/1 van 11 februari 2021 en het besluit van
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 10 februari 2021, betreffende het Specifiek
toezicht - Goedkeuring politiebegroting 2021 van de politiezone Midow.
11.

Goedkeuren ontwerp overeenkomst bezetting ter bede gemeente Wielsbeke / x

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van overeenkomst houdende bezetting ter bede.
12.

Bedrijven- en dienstenzone Lobeek - voorstel tot gunstig advies ACA Cleaning

Kennis te nemen van het voorstel van een kandidaat-koper.
Voorgesteld project gunstig te adviseren.
13.

Bedrijven- en dienstenzone Lobeek - voorstel tot gunstig advies Kärcher Store Lambrecht

Kennis te nemen van het voorstel van een kandidaat-koper.
Voorgesteld project gunstig te adviseren.
14.

Molenstraat 78 - 80: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het bouwen van een meergezinswoning met 14 garageboxen en 12 parkeerplaatsen na
slopen bestaande toestand

Goedgekeurd.
15.

Molenstraat 78 -80: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning met 14 garageboxen en 12 parkeerplaatsen na slopen bestaande toestand

Goedegekeurd.
16.

Rijksweg 172: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
aanleggen van verharding en plaatsen carport + veranda

Goedgekeurd.
17.

Rijksweg 172: voorstel tot aanleggen van verharding en plaatsen carport + veranda

Goedgekeurd.
18.

Rijksweg 160: voorstel tot omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad of
zwemvijver

Goedgekeurd.
19.

1ste Linie-Regimentstraat 26: behandeling van de openbaarmaking vraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, regulariseren zwemvijver en
installeren schuifpoort

Goedgekeurd.
20.

1ste Linie-Regimentstraat 26: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
tuinberging - regulariseren zwemvijver en installeren schuifpoort

Goedgekeurd.
21.

Abeelestraat 42: aktename melding voor het plaatsen van een carport

Goedgekeurd.
22.

Goedkeuren ontwerp dadingsovereenkomst Sportinfrabouw NV / Gemeente Wielsbeke

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van dadingsovereenkomst.
23.

Intrekken factuur Van Steenkiste betreft schadegeval Stationstraat

De factuur met ref 2021/096 betreft schadegeval Stationstraat d.d. 23 februari 2021 ten bedrage van
€ 118,00 te crediteren.

24.

Werken aan de goten en plat dak sacristie kerk Sint Brixius te Ooigem: goedkeuren
definitieve oplevering

De opdracht “Werken aan de goten en plat dak sacristie Sint Brixiuskerk te Ooigem” wordt definitief
opgeleverd.
25.

Nieuwe hanggoten aan de Sint-Brixiuskerk te Ooigem: goedkeuren voorlopige oplevering

De opdracht “Nieuwe hanggoten aan de St.Brixiuskerk te Ooigem” wordt voorlopig opgeleverd.
26.

Aankoop urnenkelders: goedkeuren lastvoorwaarden en gunning

Goedgekeurd.
27.

Telmoment 'Straatvinken' donderdag 20 mei 2021: goedkeuring deelname

In te schrijven voor de 4de editie van het telmoment van ‘Straatvinken’ op donderdag 21 mei 2021
van 17u tot 18u.
28.

Goedkeuring ontwerp gebruiksovereenkomst Kinlys Group nv

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van gebruiksovereenkomst.

