
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 28/05/2019

1. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Ontmoetingscentrum Woumen - 
Omgevingsaanleg - Gunning - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om de omgevingsaanleg te gunnen

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Gemeentelijke basisschool Leke - Verplaatsen 
containers naar Zonnestraal tijdens de zomermaanden - Lijst leveranciers - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de opdracht om de containers te verplaatsen van gemeenteschool 
Leke naar speelplein Zonnestraal tijdens de zomer en daarna naar gemeenteschool Beerst.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Vouwtenten voor uitlening door de 
jeugddienst - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs Leke - Vorderingsstaat 18 
- Goedkeuring.

Vorderingsstaat 18 wordt goedgekeurd voor de uitgevoerde werken in april 2019.

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Park op Stelten op 15/08/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Rommelmarkt Keiem op 30/06/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Sunbeam op 25/06/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Leke op 05-07/07/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Boter- en Kaasfeesten op 10/06/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Straatfeest Ganzenstraat op 15/06/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

11. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Straatfeest Stenenmolenstraat op 04/08/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

12. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Dust2dust op 07/09/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

13. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Oudekapelle op 30/06/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 



14. Mobiliteit - Verkeerscommissie - Interne werkgroep verkeer op 17/05/2019 - Aktename 
verslag.  

Akte wordt genomen van het verslag.

15. Openbare ruimte - Algemeen - Delf-, grond- en reitwerken en gladheidsbestrijding - Opgave 
eenheids- en regieprijzen prestaties kraanwerken van 01/05/19 tot 01/05/2020 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

16. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling 1BEH969 - Goedkeuring factuur.

De factuur voor herstelling 1BEH969 wordt goedgekeurd.

17. Openbare ruimte - Algemeen - Herstelling Toro - Goedkeuring factuur.

De factuur voor herstelling Toro wordt goedgekeurd.

18. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Leveren landschapsonderhoudswerken - Rapportering in 
kader van de subsidie milieu gerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers, 
werkjaar 2018 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de rapportering in kader van de subsidie milieugerelateerde taken 
uitgevoerd door doelgroepwerknemers, werkjaar 2018.

19. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Heraanleg parkeerstroken Woumenweg en 
Iepersteenweg Woumen dorp - Voorlopige oplevering - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de voorlopige oplevering voor de heraanleg parkeerstroken in 
Woumen

20. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Riolerings- en wegeniswerken Keiemdorpstraat, 
Streuvelstraat en Oude Keiemweg - Aanneming TV De Brabandere nv - Vanlerberghe bvba - 
Verrekening 1 - Goedkeuring.

Verrekening 1 wordt goedgekeurd.

21. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Renovatie van de Stationsomgeving - Fase 2 Bortierlaan 
- Riolerings- en wegenisdossier - Verrekening 2 - Goedkeuring.

Verrekening 2 wordt goedkeurd.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/22 
verbouwen/uitbreiden woning en heraanleg/uitbreiding terras, gelegen te Esen - Sluiten 
openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/78 bouwen van een 
veranda, gelegen te Diksmuide - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/43 exploiteren van 
een feestzaal met traiteurzaak + herinrichten van een bestaande feestzalencomplex, 
herlokaliseren van een bestaande traiteurzaak, aanleggen van parkings en garages, bouwen 
van 2 woonentiteiten en inrichten van 5 kamers voor toeristische logies na slopen van 
bestaande gebouwen, gelegen te Leke - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/99 hernieuwen, 
uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een inrichting voor de opslag en behandeling van bouw- 
en sloopafval + bouwen luifel voor groenafval, gelegen te Esen - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/98 hernieuwen en 
uitbreiden van een rundveehouderij + bouwen stroboxen, gelegen te Kaaskerke - Sluiten 
openbaar onderzoek.



Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/105 - plaatsen van 
spuitkurk op de gevels en nieuwe dakpannen, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/1689/B/OV2018/ 
229 aanvraag tot omgevingsvergunning: kappen van 32 hoogstammige populieren gelegen te 
Woumen - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 09/05/2019.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/194/1/E/9 
aanvraag tot omgevingsvergunning: OV: uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een inrichting 
voor fabricage van opbergrekken gelegen te Esen - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 16/05/2019.

30. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/86/4/E/3 aanvraag 
tot Omgevingsvergunning OV: uitbreiden, wijzigen en herschikken van een varkensbedrijf + 
bouwen van een varkensstal gelegen te Vladslo - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 16/05/2019.

31. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/181 - aanleggen 
weegbrug, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

32. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/13 - plaatsen van 
tuinhuis en scheidingsmuur en aanleggen verharding, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

33. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 32003/5837/B/OV2018/ 
90 aanvraag tot omgevingsvergunning: verbouwen ex-veevoederfabriek tot 2 
verblijfseenheden, restaurant en 3 logies gelegen te Diksmuide - Aktename besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 16/05/2019.

34. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/125 exploiteren van 
een stalplaats voor landbouwvoertuigen, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

35. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/79 - renoveren van 
een bestaande ééngezinswoning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

36. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/11 - wijzigen van 
bestaande vergunning ( wijzigen volumes, gevelindeling en materialen) en bouwen bijkomende 
fietsenstalling, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

37. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/117 - vellen van 1 
populier, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

38. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/43 exploiteren van 
een feestzaal met traiteurzaak + herinrichten van een bestaande feestzalencomplex, 
herlokaliseren van een bestaande traiteurzaak, aanleggen van parkings en garages, bouwen 
van 2 woonentiteiten en inrichten van 5 kamers voor toeristische logies na slopen van 
bestaande gebouwen, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt onder voorwaarden afgeleverd.

39. Personeelsdienst - Algemeen - Uitbreiding era-licentie - Goedkeuring.



De huidige licentie van de ERA-software wordt uitgebreid. 

40. Personeelsdienst - Werving - Vacature communicatiedeskundige - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

41. Personeelsdienst - Werving - Vacature administratief medewerker burgerzaken - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

42. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent gebouwen, facility en patrimonium - 
Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld

43. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders - Aktename proces-verbaal - 
Goedkeuring.

Er wordt akte genomen van het proces-verbaal. De vacature wordt opnieuw opgesteld.

44. Personeelsdienst - Werving - Vacature teamleider arbeiders afvalbeheer en openbare reiniging 
- Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

45. Personeelsdienst - Werving - Vacature technisch assistent openbare ruimte specialiteit groen - 
Vaststelling selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

46. Personeelsdienst - Werving - Vacature directeur gemeentelijke basisonderwijs - Vaststelling 
selectiecommissie - Goedkeuring.

De selectiecommissie wordt vastgesteld.

47. Personeelsdienst - Werving - Deskundige communicatie - Aanstelling - Goedkeuring.

De persoon die op de werfreserve staat, wordt aangesteld.

48. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

49. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging loopbaanvermindering met 1/2de in het 
kader van medische bijstand - Goedkeuring.

De loopbaanvermindering met 1/2de in het kader van medische bijstand wordt verlengd voor de duur 
van 3 maanden.

50. Personeelsdienst - Vorming - Studienamiddag Sociale huur op 25/06/2019 - Goedkeuring.

De goedkeuring tot deelname aan vorming wordt verleend aan 2 personeelsleden. 

51. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging.

De wedde van een administratief medewerker wordt vastgesteld. 

52. Secretariaat - Intercommunales - Jaarverslag 2018 interlokale vereniging Westhoekpersoneel - 
Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend. 

53. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanduiden van 
een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering op 26/06/2019 en vaststelling mandaat 
vertegenwoordiger.

Er werd goedkeuring verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering op 26/06/2019 en een 
vertegenwoordiger aangesteld.  Het mandaat van de vertegenwoordiger werd vastgesteld.

54. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanduiden van 
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene 



Vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening voor de legislatuur 2019-2024 - 
Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

55. Landbouw - Acties - Seniorentocht Plattelandspad op 13/06/2019 - Organisatie en logistieke 
steun - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie en logistieke steun.

56. Cultuurbeleid - Algemeen - Engagement Westhoek Vredeshoek - Goedkeuring.

Diksmuide engageert zich voor het project 'Westhoek Vredeshoek'

57. Kunstonderwijs - Algemeen - Kadens - Project Playground met Kadens en beeld Poperinge - 
Goedkeuring.

Vraag om project Playground in Oude Broederschool (weekend 21/06/2019 tot en met 25/06/2019)  
tussen Kadens en afdeling beeld Poperinge goed te keuren.

58. Kunstonderwijs - Leerkrachten - Kadens - Aanvraag onbetaald ouderschapsverlof Fauve 
Vermeirsch - Goedkeuring.

Leerkracht piano krijgt onbetaald ouderschapsverlof toegekend. 

59. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 12/24 tijdelijk kleuteronderwijzer via punten 
convenant korte vervanging op 06/05, 13/05, 20/05 en 27/05/2019 en aanstelling als 3/24 
tijdelijk kleuteronderwijzer met punten van niet ingevulde vervangingen van 1-31/05/2019 - 
Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

60. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling als 24/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 
20/05/2019 voor de duur van het ziekteverlof - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

61. Basisonderwijs - Vorming - MOEV-Apotheose voor leerkracht lichamelijke opvoeding op 
18/06/2019 - Goedkeuring deelname.

De vorming wordt goedgekeurd voor 1 personeelslid.

62. Sportdienst - Algemeen - Tarieven sporthal, zwembad en lessenaanbod - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

63. Sportdienst - Acties - Organisatie sportreeksen en zwemlessen vanaf sportseizoen 2019-2020 - 
Aanvullende voorstellen - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

64. Sportdienst - Acties - Zwembad 'De Kupe' - Programma en budget sluitingsevent  - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de organisatie en het budget voor de sluitingsevenementen door de 
sportdienst.

65. Toerisme - Algemeen - Feniks 2020 - Evocatie en expo - Aanstellen scenarist en productiehuizen 
- Lastenboeken, kostenramingen, wijze van gunnen en lijsten dienstverleners - Goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

66. Evenementen - Algemeen - Kermisvuurwerk - Toelating.

Er wordt toelating verleend.

67. Evenementen - Algemeen - Boterhalle - Alternatieve locatie tentoonstelling Rubensvrienden - 
Huur pand Grote Markt 26 van 4-11/06/2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan een alternatieve locatie voor een tentoonstelling. 

68. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Zomerkermis - Organisatie 2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.



69. Evenementen - Algemeen - Diksmuidse Zomerkermis - Contracten 2019 - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

70. Evenementen - PR & protocol - Inrichten busvervoer naar Finnentrop op 30/08 en 02/09/2019 
- Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

71. Informatieveiligheid - Algemeen - Aanstellen externe informatieveiligheidsconsulent met de 
taak van Data Protection Officer (DPO) - Goedkeuring.

Er wordt een externe informatieveiligheidsconsulent - Data Protection Officer (DPO) aangesteld. 

72. Financiële dienst - Overheidsopdrachten - Leningen 2019 - Gunning.

De leningen worden gegund.

73. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2019. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

74. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de kostenloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten - Dienstjaar 2018. 

Het kohier wordt goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.

75. Financiële dienst - Belastingen - Kohieren - Goedkeuring en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de bedrijfsvestigingen - Dienstjaar 2018. 

Het kohier van belasting op de bedrijfsvestigingen voor 2018 wordt goedgekeurd. 

76. Financiële dienst - Belastingen - Onwaarden - Oninbare en onverhaalbare belastingen - 
Goedkeuring.

De lijst met oninbare en onverhaalbare belastingen wordt goedgekeurd.

77. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

De boekingsprojecten van de uitgaande facturatie en de verkoopfacturen worden uitvoerbaar 
verklaard.

78. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

De betalingsbevelen van de mandaten worden goedgekeurd en de bestelbonnen worden uitvoerbaar 
verklaard.

79. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 21/05/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon


