NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 28 APRIL 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 19/04/2021 en 20/04/2021 goed.
2.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Ooigem naar aanleiding van schoolfeest in de
Mgr. Debrabanderestraat door de Vrije Basisschool Het Vlinderbos op 7 mei 2021

Op vrijdag 7 mei 2021 vanaf 08u00 tot 16u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn:
§ 1 Alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, uitgezonderd hulpdiensten, is verboden in de
Mgr. Debrabanderestraat.
§ 2 Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van
nadarbarelen met verkeersborden C3 en de borden E3 met onderbord “vrijdag 7 mei 2021
vanaf 08u00 tot 16u00”.
3.

Mijn Huis - raad van bestuur 23 februari en 30 maart 2021: kennisname verslag

Neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Mijn huis van 23 februari en 30 maart
2021.
4.

WVI - raad van bestuur van 31 maart 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 31 maart 2021.
5.

Bosgroep IJzer en Leie - digitale algemene vergadering 8 mei 2021: goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger

Keurt de agenda van de algemene vergadering van Bosgroep IJzer en Leie van 8 mei 2021 zoals
voorgelegd goed.
6.

Helpt Elkander - digitale algemene vergadering op 8 mei 2021: goedkeuring agenda en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger

Keurt de agenda van de algemene vergadering van Helpt Elkander Waregem, die plaats vindt op 8
mei 2021 zoals voorgelegd goed.
7.

AquaFlanders - digitale algemene vergadering op 20 mei 2021: kennisname agenda

Neemt kennis van de agendapunten van de algemene vergadering van AquaFlanders vzw op 20 mei
2021.
8.

Psilon - algemene vergadering op 16 juni 2021: kennisname agenda en bijlagen

Neemt kennis van de agenda en bijlagen voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 2020,
zoals voorgelegd.
9.

Subsidieverdeling 2021 resterend bedrag voor socio-culturele verenigingen - relanceplan
Wielsbeke

Goedgekeurd.
10.

Sint-Bavostraat 17 kinderopvang Pimpeloentje: kennisname geregistreerde akte

Neemt kennis van de geregistreerde akte verleden op 7 december 2020.
11.

Hoek Schaapdreef/Peter Benoitstraat parking - Unilin: kennisname ontwerpakte

Neemt kennis van de ontwerpakte opgemaakt door notaris Vlegels.
12.

Restperceel Bavikhoofsestraat 20+ - kennisname getekende akte

Neemt kennis van de getekende akte opgemaakt door Vastgoedtransacties Gent.
13.

Kennisname en inname standpunt nota Ockier & Partners advocaten - Site BV Vandeputte
Boomkwekerij, Reynaertstraat

Goedgekeurd.
14.

Ooigemstraat 16: voorstel tot omgevingsvergunning voor nieuwbouw HS cabine

Goedgekeurd.
15.

Stationstraat 19: behandeling van de openbaarmaking vraag tot omgevingsvergunning voor
het bouwen van een fietstalling

Goedgekeurd.
16.

Stationstraat 19: voorstel tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsstalling

Goedgekeurd.
17.

Oostrozebeeksestraat 9: voorstel tot omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
gevelbekleding

Goedgekeurd.
18.

Molenstraat 11: voorstel tot bouwen dakkapel bij halfopen eengezinswoning

Goedgekeurd.
19.

Diverse opschikkingswerken gemeentehuis: goedkeuren vorderingsstaat 2

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 van n.v. Carlo Lambrecht, Hernieuwenstraat 7 te
8710 Wielsbeke voor de opdracht “Diverse opschikkingswerken in het gemeentehuis”.
20.

Herstellingswerken aan diverse wegen dienstjaar 2021: goedkeuren lastvoorwaarden en aan
te schrijven firmas

Goedgekeurd.
21.

Toelage hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening - 13de Liniestraat 7 - beslissing

Geen subsidie toe te kennen.
22.

Aanvraag Nico Verlinde voor een standplaats aan het Sas Ooigem voor de verkoop van
warme wafels en ijsjes

Toelating te verlenen.
23.

Ondersteuning van de aanvraag tot erkenning van Logo Leieland

Lokaal Bestuur Wielsbeke ondersteunt de aanvraag tot erkenning van Logo Leieland.

24.

Voorzien van gemeentelijke infrastructuur als studieruimte

Goedgekeurd.
25.

Kennisname resultaten bevraging m.b.t. speelruimte Ooigem

Neemt kennis van de resultaten uit de bevraging aan de inwoners van de gemeente omtrent de
aanmaak van een nieuw speelplein te Ooigem.
26.

Locatie speelpleinwerking zomervakantie 2021

Speelpleinwerking ’t Ravotterke zal tijdens de zomervakantie 2021 (1-23 juli en 9-31 augustus)
doorgaan in de infrastructuur van sporthal en OC Leieland Ooigem. Tijdens de openingsuren van de
speelpleinwerking worden andere activiteiten in deze infrastructuur tot een minimum beperkt.

