NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 23 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 22 maart 2021 goed.
2.

Personeel: wijzigingen organogram

Er wordt kennis genomen van het gewijzigde organogram van gemeente en OCMW met de
bijhorende motivatienota.
3.

Personeel: aanstelling jobstudenten 2021

Goedgekeurd.
4.

Personeel: vacantverklaring 1 voltijds technisch assistent openbare werken/groen,
contractueel onbepaalde duur (D1-D3); 1 voltijds technisch assistent patrimonium,
contractueel onbepaalde duur (D1-D3)

Volgende functies vacant te verklaren samen met de vacante functies binnen het OCMW Wielsbeke:
 1 voltijds technisch assistent openbare werken/groen, contractueel onbepaalde duur, (D1D3);
 1 voltijds technisch assistent patrimonium, contractueel onbepaalde duur, (D1-D3).
5.

Personeel: arbeidsongeval op 24 februari 2021, x, beslissing genezing zonder restletsel

Goedgekeurd.
6.

Deelname aanbesteding Midwest: digitale signage

Aan stad Roeselare ter kennis te geven dat we als gemeente geïnteresseerd zijn om zaken te kunnen
afnemen uit de aanbesteding omtrent digital signage.
7.

Aanvraag Sportvrienden Dries voor wielerwedstrijd 60e Lenteprijs Elite zonder contract &
beloften op open omloop op 13 mei 2021

Goedgekeurd.
8.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Wielsbeke n.a.v. een wielerwedstrijd op
open omloop voor elite zonder contract en beloften op 13 mei 2021

Op 13 mei 2021, vanaf 14u45 tot 17u45, zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn:
§1.a - Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de hierna vermelde
straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting:
1. Rijksweg: vanaf het kruispunt met de Kasteeldreef tot aan het kruispunt met de Heirweg;
2. Heirweg: vanaf het kruispunt met de Rijksweg tot aan het kruispunt met de Abeelestraat;
3. Abeelestraat: vanaf het kruispunt met de Heirweg tot aan het kruispunt met de
Roterijstraat;
4. Roterijstraat: vanaf het kruispunt met de Abeelestraat tot aan het kruispunt met de
Nieuwstraat;
5. Nieuwstraat: vanaf het kruispunt met de Roterijstraat tot aan het kruispunt met de
Rijksweg;

6. Rijksweg: vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan het kruispunt met de
Waterstraat;
7. Waterstraat: vanaf het kruispunt met de Rijksweg tot aan het kruispunt met de
Hernieuwenstraat;
8. Hernieuwenstraat vanaf het kruispunt met de Waterstraat tot aan het kruispunt met de
Wandellaan;
9. Wandellaan: vanaf het kruispunt met de Hernieuwenstraat tot aan het kruispunt met de
Kasteeldreef;
10.Kasteeldreef: vanaf het kruispunt met de Wandellaan tot aan het kruispunt met de
Rijksweg;
b - Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden C1 en F19.
Op 13 mei 2021, vanaf 13u30 tot 18u00, zal er een stilstaan-en parkeerverbod zijn in de straten
vermeld onder artikel 1 §1.a..
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “Op
13 mei 2021 vanaf 13u30 tot 18u00”.
Op 13/05/2021 vanaf 14u45 tot 17u45 zal in volgende straten enkel plaatselijk verkeer worden
toegelaten, aangeduid door verkeersborden C3 met onderbord “UPV”:
- Rijksweg begrepen tussen kruispunt R.d. Ghellinckstraat en Heirweg;
- Roterijstraat tussen kruispunt Wakkensteenweg en Nieuwstraat;
- Stationstraat tussen kruispunt Lobeekstraat en Rijksweg;
- Rijksweg tussen kruispunt Kasteelstraat en Waterstraat;
- Heirweg tussen kruispunt Wakkensteenweg en Abeelestraat.
Het verkeer op de N357 van Oostrozebeke naar Sint-Eloois-Vijve wordt omgeleid via de
R.d.Ghellinckstraat naar de N382.
Het verkeer op de Heirweg van Wakken naar Wielsbeke wordt omgeleid via de N327
Wakkensteenweg.
9.

Organisatie door de Desselgemse Wielertoeristen van mountainbike- cyclotweedaagse DWW
Classic - doortocht op 26 en 27 juni 2021 en aanvraag bepijling parcours

Goedgekeurd.
10.

Vinkenzetting Klein Maar Moedig: vraag tot organiseren vinkenzettingen

Goedgekeurd.
11.

Vinkenzetting Recht En Eerlijk: vraag tot organiseren vinkenzettingen

Goedgekeurd.
12.

IMOG - raad van bestuur van 16 februari 2021

De leden van het CBS nemen kennis van het verslag nr. 587/2021 van de vergadering van de raad van
bestuur van IMOG van 16 februari 2021.
13.

WRI - kennisname verslagen raad van bestuur en algemene vergadering van 8 maart 2021,
agenda's IGS-stuurgroep en dagelijks bestuur van 24 maart 2021 en bijlagen

Neemt kennis van de volgende documenten:
- Verslag raad van bestuur Woondienst van 8 maart 2021;
- Verslag algemene vergadering Woondienst van 8 maart 2021;
- Presentaties m.b.t. de agendapunten 3 en 4 van de algemene vergadering;
- BCC-jaarrekeningen 2020 van de Woondienst Regio Izegem;
- De agenda voor de IGS-stuurgroep en het dagelijks bestuur van 24 maart 2021.

14.

Imog - digitale algemene vergadering van 18 mei 2021: kennisname agenda, bijlagen en
statutenwijziging

Neemt kennis van de agenda en bijlagen van de algemene vergadering van Imog van 18 mei 2021.
Neemt kennis van het wijzigingsvoorstel van bijlage 2 van de statuten.
15.

Zefier - digitale jaarvergadering van 10 juni 2021: kennisname agenda en bijlagen

Neemt kennis van de uitnodiging tot de algemene vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021
met bijhorende agenda en bijlagen.
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en
5. Statutaire benoemingen.
16.

Ambtshalve afvoering x

De persoon, aangeduid op onderstaande tabel wordt ambtshalve afgevoerd uit de
bevolkingsregisters.
Naam en voornaam
Geboorteplaats en
Nationaliteit Inschrijving in de
Datum
Gemeente

17.

Concessie urnenkelder Sint-Baafs-Vijve 25 jaar - x

Goedgekeurd.
18.

Concessie urnekelder Wielsbeke 25 jaar - x

Goedgekeurd.
19.

Aanvraag Frituur Patrick voor plaatsen windscherm naast frituur jaar 2021

Toelating te verlenen aan frituur Patrick Harinck voor het plaatsen van een windscherm voor het
terras van de frituur, en dit vanaf 1 april tot eind september 2021, mits hierbij geen schade
aangebracht wordt aan het openbaar domein.
De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen strikt nageleefd te worden.
20.

Kosteloze verwerving van gronden ter hoogte van A. Demedtshuis/Leie eigendom kerkfabriek
St. Bavo: opdracht tot opmaak akte

Goedgekeurd.
21.

Leopold III-Laan 35: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het regulariseren bijgebouw en terras + aanleggen zwembad

Goedgekeurd.
22.

Leopold III-Laan 35: voorstel tot omgevingsvergunning voor het regulariseren bijgebouw en
terras + aanleggen zwembad

Goedgekeurd.
23.

Wielsbeeksestraat 19: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning
voor het verbouwen van woning

Goedgekeurd.
24.

Wielsbeeksestraat 19: voorstel tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning

Goedgekeurd.
25.

Heirweg 70: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor het
regulariseren bijgebouwen en uitbreiden bestaand bijgebouw

Goedgekeurd.
26.

Heirweg 70: voorstel tot omgevingsvergunning voor het regulariseren van bijgebouwen en
uitbreiden bestaand bijgebouw

Goedgekeurd.
27.

Kennisname beslissing: omgevingsvergunning verleend door Vlaamse overheid voor het
realiseren van een fietsbrug ter hoogte van de Jachtweg

Kennis te nemen van de beslissing genomen door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
28.

Ridder de Ghellinckstraat 9 - aktename van een bronbemaling

Goedgekeurd.
29.

Molenstraat 78 -80: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning met 14 garageboxen en 12 parkeerplaatsen na slopen bestaande toestand
– erratum beslissing 10 maart 2021

Goedgekeurd.
30.

Goedkeuren aanvraag jaarvergunning Telenet

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de firma Telenet en zoon een
jaarvergunning voor het uitvoeren van dringende werken op het openbaar domein voor een periode
van 1 jaar (2021) te verlenen.
31.

Aanvraag vergunning uitvoering telecommunicatiewerken Telenet in de Loverhoek 31 te
Wielsbeke

Tot goedkeuring van de werken van Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabels in de
Loverhoek 31 te Wielsbeke; cf. dossiernr. 25056781.
32.

Diverse opschikkingswerken in het gemeentehuis: goedkeuren vorderingsstaat 1

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van n.v. Carlo Lambrecht, Hernieuwenstraat 7 te
8710 Wielsbeke voor de opdracht “Diverse opschikkingswerken in het gemeentehuis” voor een
bedrag van € 27.653,29 excl. btw of € 33.460,48 incl. 21% btw.
33.

Heraanleg Pontweg: goedkeuren gunning

Goedgekeurd.
34.

Plaatsbeschrijving kerk Ooigem in het kader van de werken aan de gevels

Goedkeuring te verlenen aan de plaatsbeschrijvingen vóór de werken aan de kerk te Ooigem dd 18
februari opgesteld door landmetersbureel De Brabander uit Diksmuide.
35.

Imog - deelname campagne 30% minder - kennisname

Kennis te nemen van de actie 30 % minder.
36.

Subsidiëring van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers - kennisname
rapportering

Kennis te nemen van de rapportering betreffende de subsidiëring van milieu- en natuurtaken
uitgevoerd door doelgroepwerknemers.

