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BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 11/06/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Onteigeningsplan Boterhalle - Aanpassingen 
netuitbreiding - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Fluvius voor netuitbreiding van de Boterhalle.

2. Coördinatie technische dienst - Overheidsopdrachten - Raamcontract busvervoer - Gunning.

De opdracht wordt gegund. 

3. Coördinatie technische dienst - Overheidsopdrachten - Raamcontract levering verticale 
signalisatie - Gunning.

Er wordt  goedkeuring verleend om de opdracht te gunnen. 

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Verhuur woning Rijkswachtstraat 6 - 
Huurovereenkomst en voorwaarden - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van de huurovereenkomst.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Verhuur woning Rijkswachtstraat 8 - 
Huurovereenkomst en voorwaarden - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van de huurovereenkomst.

6. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Participatie Centrum Duurzaam 
Gebouwbeheer - Aktename.

Akte wordt genomen.

7. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Stads- en OCMW Gebouwen - Keuringen 
elektriciteit en aardgas  - Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële 
goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend aan het lastenboek, kostenraming en de wijze van gunnen.

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Speelstraten in Grauwe Broederstraat, 
Nachtegaalstraat, Stenenmolenstraat, Ganzenstraat, Roerdompstraat, Sint-Veerleplein en 
Tramstationsstraat - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wijkfeest Jules Valckenaerestraat op 13/07/2019 
- Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Ment TV op 09/07/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

11. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Zomerse Vrijdag Brouwershuys op 19/07/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

12. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Zomerse Vrijdag Opus 3 op 16/08/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 



13. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Dag van de Veiligheid op 03/10/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

14. Openbare ruimte - Algemeen - Nieuw recyclagepark - Fluvius - Openbare verlichting - Gunning. 

De plaatsing van de openbare verlichting voor het nieuw recyclagepark wordt gegund.

15. Openbare ruimte - Algemeen - Boren van gaten voor palen op afroep - Gunning.

De werken worden gegund.

16. Openbare ruimte - Groenonderhoud - Grasonderhoud omgeving sportvelden 2019 - 
Vorderingsstaten 12 en 13 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 12 en 13 worden goedgekeurd.

17. Openbare ruimte - Voetpaden - Raamcontract heraanleg of herstel voetpaden - 
Vorderingsstaten 6 tot en met 9 - Goedkeuring.

De vorderingsstaten 6 tot en met 9 worden goedgekeurd.

18. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Resterende werken schoolomgeving Esenplein en 
diverse kleine wegenwerken - Plantec nv - Ereloonnota - Goedkeuring.

Na de uitvoering van de werken werd er een eindafrekening opgemaakt voor het dossier door de 
ontwerper.

19. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Heraanleg parkeerstroken Woumenweg en 
Iepersteenweg Woumen dorp - Vorderingsstaat 5bis - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5bis.

20. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Aanleg wegen -en rioleringswerken - Masterplan Grote 
Markt en omgeving - Stovestraat/Wilgendijk - Stadsaandeel sloopopvolgingsplan - 
Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Notariële berichten - Diverse notarissen.

Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen aan de aanvragende notaris.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/49 verbouwen van 
een ééngezinswoning, gelegen te Oostkerke  - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - 2019/50 exploiteren van 
een paardenhouderij, gelegen te Nieuwkapelle - Sluiten openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek wordt gesloten.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/103 bouwen van 
een carport, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/135 plaatsen 
oeverinfrastructuur - Advies voor Departement Omgeving.

De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/32 - uitbreiden van 
een woning, gelegen te Sint-Jacobskapelle - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/37 - bouwen van 
een woning, poortgebouw en schuur, gelegen te Vladslo - Afleveren vergunning.



De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/107 - plaatsen 
zonnepanelen en wijzigen dakkapellen, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/33 - bouwen van 
woning en 2 bijgebouwen na afbraak bestaande bebouwing, gelegen te Vladslo - Afleveren 
vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

30. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/30 exploiteren van 
een rundvee- en paardenhouderij, gelegen te Beerst - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

31. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/72 - bouwen van 
een woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd onder voorwaarden.

32. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/114 het uitbreiden 
van de grondwaterwinning, gelegen te Esen - Advies voor deputatie.

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

33. Milieu - Algemeen - Verleggen sentier nr 3 Diksmuide - Einde openbaar onderzoek - Vaststelling 
definitief rooilijnplan - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

34. Duurzaamheid - Acties - Slotmoment klimaatbende op 26/06/2019 - Goedkeuring organisatie 
en kostenraming.

We organiseren op 26/06/2019 samen met alle lagere scholen een slotmoment voor de klimaatbende, 
een bende directies en kinderen die gedurende 2 schooljaren actief zijn geweest.

35. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Toelage Noord-zuidraad 2019 - Goedkeuring.

De jaarlijkse toelage voor de werking van de Noord-zuidraad wordt goedgekeurd.

36. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag pleegouderverlof - Goedkeuring.

Een medewerker vraagt pleegouderverlof aan voor een periode van 7 weken.

37. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag ontslag en aanvraag ouderschapsverlof - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleent aan een medewerker om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en het 
nemen van 1 maand ouderschapsverlof.

38. Personeelsdienst - Vorming - 2-daagse vorming Ankerfiguur De Katrol op 13-14/06/2019 - 
Toelating.

Toelating wordt verleend voor de 2-daagse vorming voor 1 personeelslid.

39. Secretariaat - Vertegenwoordigers - Publilec cvba - Gewone algemene vergadering op 
27/06/2019 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger en goedkeuring agenda.

Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda van de gewone algemene vergadering op 27/06/2019 
en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld.

40. Interne en externe communicatie - Algemeen - Staatsieportretten van de mandatarissen - 
Goedkeuring factuur.

Er wordt goedkeuring verleend.

41. Lokale economie - Algemeen - Organisatiebeheersing - Auditrapport - Nulmeting – Aktename.

Akte wordt genomen van het auditrapport in het kader van de organisatiebe-heersing. 



42. Lokale economie - Algemeen - Organisatie staatsprijskamp voor het Belgisch Trekpaard op 
22/09/2019 - Goedkeuring.

Een toelage wordt toegekend voor de organisatie van de staatsprijskamp voor het Belgisch Trekpaard.

43. Lokale economie - Algemeen - Aanduiding vertegenwoordiger samenwerkingsvereniging Audio 
- Principiële goedkeuring. 

Er wordt een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio aangeduid.

44. Lokale economie - Algemeen - RESOC Westhoek - 'Memorandum Slim samenwerken. Op naar 
een regiodeal tussen Vlaanderen en de Westhoek' - Principiële goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het memorandum opgemaakt door RESOC. 

45. Lokale economie - Centrummanagement - Boerenmarkt - Aanvraag standplaats Kris Goegebeur 
- Weigering.

Er wordt geen goedkeuring verleend omdat de aanvrager geen landbouwer is.

46. Cultuurbeleid - Algemeen - Zwembad 'De Kupe' - Advies cultuurraad van 28/05/2019 - 
Aktename.

Er wordt akte genomen van het advies van de cultuurraad inzake de toekomst van het oude zwembad 
'De Kupe'.

47. Sportdienst - Algemeen - Openingsuren en verdeling gebruiksuren sporthal, sportzalen en 
zwembad nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

48. Sportdienst - Algemeen - Adviezen sportraad tarieven en openingsuren nieuw sportcomplex De 
Pluimen.

Goedkeuring wordt verleend.

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

Goedkeuring wordt verleend.

50. Jeugddienst - Algemeen - Statuten lokaal overleg kinderopvang - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

51. Jeugddienst - Algemeen - Organisatie junior Techniekacademie - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend.

52. Jeugddienst - Acties - Sunbeam 2019 - Sluiting voor het publiek op 20-25/06/2019 - 
Herbruikbare bekers - Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend.

53. Jeugddienst - Drugsoverlegplatform - Uitbetaling subsidie drugs- en alcoholpreventie op 
feesten, fuiven en festiviteiten - Afterschoolparty 2019 - Nacht van de Tuborg 2019 - 
Goedkeuring. 

De subsidies worden toegekend.

54. Financiële dienst - Verkoopfacturen en boekingsprojecten - Goedkeuring.

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

55. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

56. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 04/06/2019 wordt goedgekeurd.



57. Dagorde gemeenteraad - Vaststelling zitting op 24/06/2019 om 20 uur.

De dagorde van de gemeenteraad van 24/06/2019 wordt vastgesteld door het college.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon


