NOTULEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 15 JUNI 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 9 juni 2021 goed.
2.

Personeel: kennisname geslaagden praktisch/mondeling examen technisch assistent
openbare werken/groen (D1-D3) + vaststellen werfreserve

Volgende kandidaten zijn geslaagd voor het examen van technisch assistent openbare werken/groen
(D1-D3) en worden opgenomen in de werfreserve:
totaal
Achternaam Voornaam Adres
PC
Woonplaats
(60/100)

3.

Personeel: aanstelling voltijds technisch assistent openbare werken/groen (D1-D3)
onbepaalde duur

x aan te stellen als voltijds (38/38e) contractueel technisch assistent openbare werken/groen (D1-D3)
met een contract onbepaalde duur, vanaf 1 september 2021.
4.

Aanvraag doortocht motorfietsen + aanbrengen van pijlen vanwege Soldiers For Jesus VZW

Goedgekeurd.
5.

Aanvraag organisatie infoavond kamp door Chiro Elckerlyc

Goedgekeurd.
6.

Aanvraag organisatie koffietafel door Neos Ooigem

Goedgekeurd.
7.

Aanvraag voor het inrichten van een speelstraat in de Beukenlaan op 3 juli 2021

Geweigerd.
8.

Aanvraag voor het inrichten van een speelstraat in de Kattestraat in juli en augustus 2021

Goedgekeurd.
9.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Wielsbeke n.a.v. een speelstraat in de
Kattestraat in juli en augustus 2021

Goedgekeurd.
10.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement te Ooigem naar aanleiding van 'Dagen Op
Rollen' in de Mgr. Debrabanderestraat door de Vrije Basisschool Het Vlinderbos op 24 en 25
juni 2021

Goedgekeurd.

11.

Wijziging tijdelijk verkeersreglement te Wielsbeke op 3 juli 2021 n.a.v. de wielerwedstrijd
open omloop voor elite z/c en beloften

Goedgekeurd.
12.

WVI - raad van bestuur van 19 mei 2021: kennisname verslag en bijlagen

Neemt kennis van het verslag en bijlagen van de raad van bestuur van de WVI van 19 mei 2021.
13.

Elk zijn Huis - schriftelijke jaarvergadering op 28 juni 2021: goedkeuring agenda en bijlagen en
vaststellen mandaat vertegenwoordiger

De agenda en bijlagen voor de schriftelijke jaarvergadering van Elk Zijn Huis op 28 juni 2021 worden
goedgekeurd.
14.

Grote Molstenstraat 35: voorstel tot voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het vellen
van eik

Goedgekeurd.
15.

Molenstraat 78-80: voorstel tot voorwaardelijk gunstig advies (deputatie) voor het bouwen
van meergezinswoning met 14 parkeerboxen en 12 parkeerplaatsen na slopen bestaande
toestand

Goedgekeurd.
16.

Bossenstraat: voorstel tot gunstig stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een
eengezinswoning

Goedgekeurd.
17.

Molenstraat 183 -185: aktename van melding voor bemaling

Goedgekeurd.
18.

Hulstersestraat 139: voorstel tot omgevingsvergunning voor de aanleg van zwembad

Goedgekeurd.
19.

Hooiemeersstraat 8: kennisname omgevingsvergunning verleend door Deputatie voor het
uitbreiden van kantoren

Het college van burgemeester en schepenen neem akte van de beslissing van de deputatie van 29
april 2021.
20.

Straatfeest Le Cateaustraat + aanvraag premie

Goedgekeurd.
21.

Straatfeest Zwingelkotstraat + aanvraag premie

Goedgekeurd.
22.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 3 juli 2021: straatfeest Zwingelkotstraat

Goedgekeurd.
23.

Straatfeest Kattestraat + aanvraag premie

Goedgekeurd.
24.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 3 juli 2021: straatfeest Kattestraat

Goedgekeurd.
25.

Aankoop bestelwagens met kipbak: goedkeuren gunning

Goedgekeurd.
26.

Onderhoud hydranten via DVV Midwest: goedkeuring vorderingsstaat 1

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van vzw Weerwerk.
27.

Plaatsbeschrijving voor aanvang der werken Wielsbeeksestraat 19

Goedkeuring te verlenen aan de plaatsbeschrijving vóór de werken d.d. 25 mei 2021 voor de
bouwwerkzaamheden ter hoogte van Wielsbeeksestraat 19 opgesteld door Topowar uit Waregem.
28.

Aanvraag vergunning uitvoering telecommunicatiewerken Proximus in de verkaveling
Nijverheidsstraat

Tot goedkeuring van de werken van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Nijverheidsstraat te Wielsbeke, cfr. dossiernr. JMS 468522.
29.

Verkeerstechnische maatregelen Fabiolalaan ter hoogte van de Guido Gezellestraat:
goedkeuren voorontwerp

Goedkeuring wordt verleend aan het voorontwerp en de bijhorende raming.

